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Altijd aan uw zijde het VBH-Meerwaardepakket.
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Alles eenvoudig.
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of e-mail, onze medewerkers bij VBH
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staan u terzijde en helpen u elke dag

beschikbaarheid.

assortiment met het eigen merk: greenteQ.

opnieuw met slechts één doel voor ogen: u

Ons uitgebreide productaanbod is

het leven eenvoudiger te maken. Zo kan u
zich concentreren op wat echt telt:
uw klanten.
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Bovenlichtsluitingen / RWA
WMX804 \ WMU836 \ WMU861 \ WMU936
Windowmaster KETTINGMOTOR WMX804
Kettingmotor met elektronische eindstop, geschikt voor opbouwmontage.
De afmetingen zijn (BxHxD): 332x29x42mm.
Het is mogelijk tot en met 4 motoren op een raam toe te passen. Het achtervoegsel (1, 2, 3 of
4) geeft het aantal te koppelen motoren. Bij toepassing van meerdere motoren op een raam
wordt zo een uitstekende synchronisatie gewaarborgd.
De motoren worden geleverd inclusief 2 meter kabel.
type

aansluitspanning

slag

kracht

WMX804-2

24V DC

265mm

150N

854999005

WMX804-1

24V DC

265mm

150N

854999006

VBH Artikelnr.

ÒuQÌ Í5nÓ
ÒuQÌ Í6tÓ

Windowmaster KETTINGMOTOR WMU836
Kettingmotor met elektronische eindstop, geschikt voor vele montagesituaties. Motorbeugels
kunnen voor de meest uiteenlopende toepassingen besteld worden.
De afmetingen zijn (BxHxD): 567x34x47mm.
Het is mogelijk tot en met 4 motoren op een raam toe te passen. Het achtervoegsel (1, 2, 3 of
4) geeft het aantal te koppelen motoren. Bij toepassing van meerdere motoren op een raam
wordt zo een uitstekende synchronisatie gewaarborgd.
De motoren worden geleverd inclusief 5 meter kabel.
type

aansluitspanning

slag

kracht

WMU836-1 0400

24V DC

400mm

300N

854999013

WMU836-2 0400

24V DC

400mm

300N

854815613

WMU836-1 0600

24V DC

600mm

300N

854815029

WMU836-2 0600

24V DC

600mm

300N

854815030

VBH Artikelnr.

ÒuQÌ!Í3fÓ
ÒuP/]Í3XÓ
ÒuP/"Í9^Ó
ÒuP/#Í0,Ó

Windowmaster KETTINGMOTOR WMU861
Kettingmotor met elektronische eindstop, geschikt voor vele montagesituaties. Motorbeugels
kunnen voor de meest uiteenlopende toepassingen besteld worden.
De afmetingen zijn (HxD): 54x80mm.
De breedte van de motor is afhankelijk van de slag.
Bij slag 300 is deze 545mm en bij 500 is dit 645mm.
Het is mogelijk tot en met 4 motoren op een raam toe te passen. Het achtervoegsel (1, 2, 3 of
4) geeft het aantal te koppelen motoren. Bij toepassing vane meerdere motoren op een raam
wordt zo een uitstekende synchronisatie gewaarborgd.
De motoren worden geleverd inclusief 5 meter kabel.
type

aansluitspanning

slag

kracht

WMU861-1 0300

24V DC

300mm

600N

854151100

WMU861-1 0500

24V DC

500mm

600N

854815441

VBH Artikelnr.

ÒuIS*Í0?Ó
ÒuP/LÍ1oÓ

Windowmaster KETTINGMOTOR WMU936
Kettingmotor met elektronische eindstop, geschikt voor vele montagesituaties. Motorbeugels
kunnen voor de meest uiteenlopende toepassingen besteld worden.
De afmetingen zijn (BxHxD): 719x34x47mm.
De motoren worden geleverd inclusief 2 meter kabel.
type

aansluitspanning

slag

kracht

WMU936-1 0400

230V AC

400mm

300N
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Bovenlichtsluitingen / RWA
WMS306 \ WMS309 \ ST450
Windowmaster SPINDELMOTOR WMS306
Spindelmotor met elektronische eindstop, geschikt voor ventilatie en rookafvoer.
De afmetingen zijn (LxD): slag+323x36mm.
Het is mogelijk tot en met 4 motoren op een raam toe te passen. Het achtervoegsel (1, 2, 3 of
4) geeft het aantal te koppelen motoren. Bij toepassing van meerdere motoren op een raam
wordt zo een uitstekende synchronisatie gewaarborgd.
De onderhoudsvrije motor zit in een aluminium huis.
De motoren worden geleverd inclusief 2,5 meter kabel.
type

aansluitspanning

slag

kracht

WMS306-1 300

24V DC

300mm

600N

854815377

WMS306-1 750

24V DC

750mm

600N

854815031

VBH Artikelnr.

ÒuP/EÍ7wÓ
ÒuP/#Í12Ó

Windowmaster SPINDELMOTOR WMS309
Spindelmotor met elektronische eindstop, geschikt voor ventilatie en rookafvoer.
De afmetingen zijn (LxD): slag+371x36mm.
Het is mogelijk tot en met 4 motoren op een raam toe te passen. Het achtervoegsel (1, 2, 3 of
4) geeft het aantal te koppelen motoren. Bij toepassing van meerdere motoren op een raam
wordt zo een uitstekende synchronisatie gewaarborgd.
De onderhoudsvrije motor zit in een aluminium huis.
De motoren worden geleverd inclusief 2,5 meter kabel.
type

aansluitspanning

slag

kracht

WMS309-1 0300

24V DC

300mm

900N

854815108

WMS309-1 0750

24V DC

750mm

900N

854815217

VBH Artikelnr.

ÒuP/*Í8xÓ
ÒuP/5Í77Ó

Aprimatic SPINDELMOTOR ST450
Spindelmotor met eindstop en overbelastingsbeveiliging.
De afmetingen zijn (LxD): 448x60mm.
De ST450 is geschikt om meerdere motoren op een raam te plaatsen. De print in de motor is
afgestemd op synchrone montage.
Het motorhuis zit is uitgevoerd in aluminium.
De motor worden geleverd inclusief 1,5 meter kabel.
Waterdicht volgens IP55.
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aansluitspanning

slag

kracht

230V AC

300mm

450N
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Bovenlichtsluitingen / RWA
E 205 \ E 212
GEZE MOTOR E 205
De bovenraamsluitingen OL90N/OL95 en OL320 van GEZE kunnen in combinatie met de
elektrische lineaire aandrijving E205 elektrisch worden bediend.
Productkenmerken
• Elegante oplossing aan de voorzijde van het raam dankzij een slanke bouwwijze
• Geschikt voor montage links, rechts, verticaal en horizontaal
• Ingebouwde motorbescherming, ingebouwde en instelbare eindschakelaar
Specificaties
• Afmeting (BxHxD): 360 x70 x52mm
• Snelheid: 1,5mm/s
• Slag maximaal 70mm
type

aansluitspanning

kracht

E 205

230V AC

2000N

VBH Artikelnr.
854300010

ÒuK !Í0TÓ

GEZE MOTOR E 212
De bovenraamsluitingen OL90N/OL95 en OL320 van GEZE kunnen in combinatie met de
elektrische lineaire aandrijvingen E 212 R1 en E 212 R2 elektrisch worden bediend.
Productkenmerken
• Elegante oplossing aan de voorzijde van het raam dankzij een slanke bouwwijze
• Geschikt voor montage links, rechts, verticaal en horizontaal
• Ingebouwde motorbescherming, ingebouwde en instelbare eindschakelaar
Specificaties
• Afmeting (BxHxD): 210 x80 x33mm
• Snelheid: 1,7mm/s
• Slag maximaal 66mm
type

aansluitspanning

kracht

E 212 R1

230V AC

1400N
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Bovenlichtsluitingen / RWA
Primat S Kompakt \ Primat E Kompakt
Hautau PRIMAT S KOMPAKT 190
Eigenschappen
• Toepasbaar op valramen
• Uitslag 190mm
• Verhoogde aandruk door derde vergrendelpunt in de schaar
• 2-scharige uitvoering voor brede ramen
• geïntegreerde eindschakelaar en overbelastingsbescherming
Toepassingsgebied
Voor ramen van hout, kunststof, aluminium en composietmaterialen. Geschikt voor ventilatiesystemen. Ook in inbraakwerende uitvoering mogelijk.
type

aantal scharen

aansluitspanning

183758

1

24V DC

129370034

183767

2

24V DC

129370036

VBH Artikelnr.

Ò,}f#Í4,Ó
Ò,}f#Í68Ó

Hautau PRIMAT E KOMPAKT 190
Eigenschappen
• Toepasbaar op valramen
• Uitslag 190mm
• Verhoogde aandruk door derde vergrendelpunt in de schaar
• 2-scharige uitvoering voor brede ramen
• geïntegreerde eindschakelaar en overbelastingsbescherming
Toepassingsgebied
Voor ramen van hout, kunststof, aluminium en composietmaterialen. Geschikt voor ventilatiesystemen. Ook in inbraakwerende uitvoering mogelijk.
type

8

aantal scharen

aansluitspanning

VBH Artikelnr.

183740

1

230V AC

129370028

183749

2

230V AC

129370035

Bovenlichtsluitingen / RWA
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Bovenlichtsluitingen / RWA
OL90 \ Uitzetramen \ Valramen
GEZE HOEKOVERBRENGER OL90
Hoekoverbrenger voor de OL90 uitzet- en valram valramen.

type

uitvoering

070546

standaard

VBH Artikelnr.
129300035

Ò,} #Í5.Ó

GEZE SCHAAR OL90 UITZETRAAM
Schaar voor het openen van een uitzetraam. Wordt aangestuurd voor een handgreep,
slingerstang of motor.
Het raamgewicht mag maximaal 80kg bedragen.
De minimale raamafmetingen zijn (BxH): 600x370mm.
Per 1200mm raambreedte dient een schaar te worden toegepast, met een maximum van 3
scharen.
type

opdekhoogte

bedieningszijde

kleur

118083

30-63mm

links

EV1

129300254

117773

30-63mm

rechts

EV1

129300245

118060

0-30m

links

EV1

129300231

117700

0-30m

rechts

EV1

129300230

VBH Artikelnr.

Ò,}
Ò,}
Ò,}
Ò,}

9Í4ÉÓ
8Í5ËÓ
7Í1fÓ
7Í0`Ó

GEZE SCHAAR OL90 VALRAAM
Schaar voor het openen van een valraam. Wordt aangestuurd voor een handgreep, slingerstang of motor.
Het raamgewicht mag maximaal 80kg bedragen.
De minimale raamafmetingen zijn (BxH): 380x250mm.
Per 1200mm raambreedte dient een schaar te worden toegepast, met een maximum van 3
scharen.

type

openingswijdte

kleur

030373

170mm

EV1

editie oktober 2013
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Bovenlichtsluitingen / RWA
OL90 \ Primat
GEZE STANGKOPPELING OL90
De stankoppeling wordt gebruikt voor het verlengen van bedieningsstangen of het koppelen
van een motor aan een bedieningsstang.
type

binnendiameter

043546

8mm

VBH Artikelnr.
129300095

Ò,} )Í5FÓ

GEZE BEDIENINGSSTANG OL90
Bedieningsstang voor de OL90 uit verzinkt staal.
Deze stang wordt op lengte geleverd in veelvouden van een meter.
De maximaal te leveren lengte is 6 meter.
type

diameter

VE

90970

8mm

meter

VBH Artikelnr.
129400005

Ò,~

Í5$Ó

GEZE AFDEKPROFIEL OL90
Afdekprofiel voor de OL90 uit aluminium.
Dit profiel wordt over de beieningsstang geplaatst. Deze stang wordt op lengte geleverd in
veelvouden van een meter.
De maximaal te leveren lengte is 6 meter.

type

kleur

VE

970971

EV1

meter

VBH Artikelnr.
129400035

Ò,~ #Í50Ó

Hautau Primat RAAMBOK
Raambok voor de Hautau Primat bovenlichtsluitingen.
Zowel elektrische- als handbediende uitvoering geschikt.
type

toepassing

opdek

175355

valraam

0-25mm

10
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Deurautomatiek
ECdrive \ Slimdrive SL-NT
GEZE SCHUIFDEURAUTOMAAT ECdrive
Uitvoering
De GEZE ECdrive schuifdeursystemen zijn universeel inzetbaar. Voor zowel enkele als
dubbele deuren voorzien van enkel-, gelaagd- en isolatieglas; zowel in houten als in aluminium kozijnen.
De ECdrive FR is voor gebruik in nooduitgangen en vluchtwegen. Deze is uitgevoerd met
2-motorentechniek.
Specificaties
Maximum deurgewicht: 120kg
Openingsbreedte enkele deur: 700-3000mm
Openingsbreedte dubbele deur: 900-3000mm

type

VBH Artikelnr.

ECdrive

664300102

ECdrive FR

664300101

ÒbK *Í2qÓ
ÒbK *Í1kÓ

GEZE SCHUIFDEURAUTOMAAT SLIMDRIVE SL
Uitvoering
De Slimdrive SL schuifdeurautomaat kenmerkt zich door de zeer geringe hoogte van slechts
7cm. De automaat kan hierdoor in de gevel geïntegreerd worden en vormt geen storende
factor.
De Slimdrive SL is geschikt voor binnen- en buitendeuren met een of twee deuren met smalle
profilering veiligheidsglas, 22mm isolatieglas of schuifdeuren zonder profielen en aan het zicht
onttrokken beslag.
De FR-uitvoering is geschikt voor vluchtwegen en nooduitgangen.
De Slimdrive SL is ook leverbaar in WK2-uitvoering. Deze uitvoering wordt geleverd inclusief
deuren en stangenvergrendeling.
Specificaties
Maximum deurgewicht: 120kg
Openingsbreedte 1-deurs: 700 (FR:1000) - 2000mm
Openingsbreedte 2-deurs: 900 (FR:1000) - 3000mm

type

VBH Artikelnr.

SLIMDRIVE SL

664300103

SLIMDRIVE SL-FR

664300104
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Deurautomatiek
TSA 160 NT \ TSA 160 NT IS \ EMD-F
GEZE DRAAIDEURAUTOMAAT TSA 160 NT
Toepassingen
De TSA 160 NT kan gecombineerd worden met houten, stalen, aluminium of kunststof deuren.
Bij ontwerp en toepassing komt al direct het bijzondere voordeel van de geringe afmetingen
(100x120x690mm) van deze aandrijving naar voren. De TSA 160 NT kan ook bij beperkte
ruimte geplaatst worden. Ondanks zijn geringe buitenmaten opent de TSA 160 NT probleemloos deuren met een gewicht tot 250kg, met een maximale deurbreedte tot 1400mm. Het
sluitproces voltrekt zich perfect en gecontroleerd. De elektrohydraulische deuraandrijving is
zowel links als rechts toepasbaar.
Functies en voordelen
De TSA 160 NT werkt bij het openen van de deur volgens een een hydraulisch pompsysteem.
Sluiten gebeurt met een mechanische sluitveer en instelbare hydraulische ventielen. Optisch
valt de elektrohydraulische deuraandrijving dan ook niet op. Daarbij is de deuraandrijving
nauwelijks hoorbaar. Bovendien gebruikt de TSA 160 NT nauwelijks vermogen. Hij laat zich
makkelijk combineren met alle bekende aanstuurcomponenten.
Zelfs stroomuitval is geen probleem. De deur is zelfsluitend en kan nog steeds handmatig
geopend worden. Handmatige opening blijft overigens ook bij ingeschakelde aandrijving altijd
mogelijk.
De TSA 160 NT wordt als kozijnmontage aan de scharnierzijde of aan de niet-scharnierzijde
gemonteerd. De automaat kan in zowel trekkende als duwende uitvoering geleverd worden.
type

VBH Artikelnr.

TSA 160 NT (Z)

654300108

ÒaK *Í8-Ó

GEZE DRAAIDEURAUTOMAAT TSA 160 NT IS
Toepassingen
Het automatisch draaideursysteem TSA 160 NT IS kan gecombineerd worden met houten,
stalen, aluminium of kunststof dubbele deuren. Ondanks zijn geringe buitenmaten opent de
TSA 160 NT IS probleemloos deuren met een gewicht tot 250kg, met een maximale deurbreedte tot 1400mm. De sponningmaat dient minimaal 1470mm en maximaal 2800mm te zijn.
Functies en voordelen
De TSA 160 NT IS is voorzien van een onzichtbare sluitvolgorderegeling. Hierdoor sluiten de
deuren altijd in de juiste volgorde.
De TSA 160 NT IS wordt als kozijnmontage aan de scharnierzijde of aan de niet-scharnierzijde gemonteerd. De automaat kan in zowel trekkende als duwende uitvoering geleverd
worden.
type

uitvoering

TSA 160 Z IS

trekkend

654300197

TSA 160 F IS

duwend

654300115
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ÒaK 3Í7KÓ
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GEZE DRAAIDEURAUTOMAAT EMD-F
Eigenschappen
De compacte, slechts 7 cm hoge aandrijving beweegt grote en zware binnen- en buitendeuren
met speels gemak en superstil.Daarom is de Slimgrive EMD de ideale oplossing, indien
behalve goede prestaties ook een zo stil mogelijke draaideurautomaat is vereist.
De Slimdrive EMD-F is geschikt voor rook- en brandwerende deuren.
Kenmerken
• Instebare sluitkracht: EN3-6
• Max deurgewicht: 230kg
• Max. deurbreedte: 1400mm (met glijrail 1250mm)
type
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Deurautomatiek
EMD-F IS
GEZE DRAAIDEURAUTOMAAT EMD-F IS
Eigenschappen
De compacte, slechts 7 cm hoge aandrijving beweegt grote en zware binnen- en buitendeuren
met speels gemak en superstil.Daarom is de Slimgrive EMD de ideale oplossing, indien
behalve goede prestaties ook een zo stil mogelijke draaideurautomaat is vereist.
De Slimdrive EMD-F IS voor dubbele deursituatie is geschikt voor rook- en brandwerende
deuren.
Kenmerken
• Instebare sluitkracht: EN3-6
• Max deurgewicht: 230kg
• Max. deurbreedte: 1400mm (met glijrail 1250mm)
type
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Deurautomatiek
EMO \ EMSW
Entrematic DRAAIDEURAUTOMAAT EMO
Werking
De draaideurautomaat EMO stuurt met behulp van een DC-motor en een tandwielvertragingssysteem een arm aan welke de deur opent. De kracht voor het sluiten komt van een motor en
een klokveer. Een elektronische besturingseenheid beheert de deurbeweging met behulp van
een toerenteller en een microprocessor.
Openen
Als de besturingseenheid en openingssignaal ontvangt, wordt de deur geopend met de
snelheid die door de deurautomaat wordt bepaald. Voordat de deur helemaal open is, wordt
de snelheid automatische verlaagd. De motor stopt zodra de geselecteerde openingshoek is
bereikt. De geopende stand wordt door de motor vastgehouden.
Sluiten
Zodra de openhoudtijd is verstreken, sluit de deurautomaat de deur met behulp van veerkracht
en motorkracht. Bij de aanslag wordt de snelheid van de deur verlaagd voordat deze helemaal
sluit. De deur wordt gesloten gehouden met behulp van veerkracht of met extra sluitkracht van
de motor.
uitvoering

aansluitspanning

max.
deurgewicht

max.
deurbreedte

duwend

100-240V AC

90kg

1200mm

654221002

trekkend

100-240V AC

90kg

1200mm

654221013
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Entrematic DRAAIDEURAUTOMAAT EMSW
Werking
De EMSW werkt elektro-hydraulisch. De EMSW wordt geopend met een wisselstroommotor
die via een hydraulische eenheid en een armsysteem kracht levert aan de deurvleugel. De
kracht voor het sluiten komt van een schroefveer. De beweging van de deur wordt geregeld
door eindschakelaars en ventielschroeven.
Openen
Wanneer de besturingseenheid een openingsimpuls ontvangt, start de motor en draait de
hydraulische eenheid de aandrijfas van het armsysteem (deur) met hoge snelheid naar de
geopende stand. Vlak voor de geopende stand wordt de snelheid verlaagd. De deur en de
motorrotatie stoppen wanneer de geselecteerde openingshoek van de deur is bereikt. De
geopende stand wordt gehandhaafd door een hydraulisch ventiel.
Sluiten
Het sluiten door de veer begint wanneer de openhoudtijd is verstreken. Vlak voor de de
volledig gesloten stand wordt de snelheid verlaagd, wat wordt gehandhaafd tot de deur
volledig is gesloten. De deur wordt gesloten gehouden door de kracht van de veer.
uitvoering

aansluitspanning

max.
deurgewicht

max.
deurbreedte

duwend

230V AC

100kg

1400mm

654221008

trekkend

230V AC

250kg

1600mm

654221001
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Deurautomatiek
ED250
Dorma DRAAIDEURAUTOMAAT ED 250
De elektromechanische draaideuraandrijving ED 250 is van een groot aantal mogelijkheden
voorzien. De juiste aandrijving wordt aan de hand van de deurbreedte en het deurgewicht
gekozen. De ED 250 is inzetbaar op deuren met een gewicht van 250 kg en een breedte tot
1600 mm (voor brandcompartimenterende deuren tot 1400 mm).
De hoogte van de ED 250 is slechts 70mm.
De aandrijving kan zowel duwend met een standaardarm als trekkend met glijarm worden
gemonteerd. Voor tweevleugelige aandrijvingen is behalve de verlengde bekleding een geïntegreerde sluitvolgorderegeling beschikbaar, die gemakkelijk op de aandrijving kan worden
ingebouwd.
type
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Deursluittechniek
TS5000 \ TS5000L \ TS5000E \ TS5000L E
GEZE DEURDRANGER TS5000
De opbouwdeurdranger TS5000 heeft een duidelijke designlijn met diverse varianten. De
deurdranger is toepasbaar op enkele links- en rechtsdraaiende rook- en brandwerende
aanslagdeuren met een deurbreedte tot 1400mm.
De sluitkracht, zwaarte 2-6, de temperatuursongevoelige sluitsnelheid, hydraulische eindslag en de openingsdemping zijn eenvoudig aan de voorzijde instelbaar. Door de optische
zwaarte-indicatie is de sluitkracht gemakkelijk te controleren.
Het drangerhuis wordt aan de scharnierzijde op de deur gemonteerd of aan de niet-scharnierzijde op het kozijn.
type

kleur

sterkte

027333

zilver

EN 2-6

VBH Artikelnr.
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GEZE DEURDRANGER TS5000L
De opbouwdeurdranger TS5000L heeft een duidelijke designlijn met diverse varianten. De
deurdranger is toepasbaar op enkele links- en rechtsdraaiende rook- en brandwerende
aanslagdeuren met een deurbreedte tot 1400mm.
De sluitkracht, zwaarte 2-6, de temperatuursongevoelige sluitsnelheid, hydraulische eindslag en de openingsdemping zijn eenvoudig aan de voorzijde instelbaar. Door de optische
zwaarte-indicatie is de sluitkracht gemakkelijk te controleren.
Het drangerhuis wordt aan de scharnierzijde op het kozijn gemonteerd of aan de niet-scharnierzijde op de deur.
type

kleur

sterkte

027351

EV1

EN 2-6

VBH Artikelnr.
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GEZE GLIJARM TS5000 E
Door de elektromechanische vastzetting in de 30mm smalle glijrail is de opbouwdeurdranger
TS5000 E traploos tussen 80o en 130o op een exact punt instelbaar.
Doordat bij brand of stroomuitval de vastzetting los laat en de deur sluit, is de deurdranger
zowel bij enkelwerkende als brand- en rookwerende deuren toegestaan.
De glijarm wordt toegepast met deurdranger TS5000. Samen vormen zij de TS5000 E.
type

kleur

116295

EV1

VBH Artikelnr.
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GEZE GLIJARM TS5000L E
Door de elektromechanische vastzetting in de 30mm smalle glijrail is de opbouwdeurdranger
TS5000L E traploos vanaf 80o op een exact punt instelbaar.
Doordat bij brand of stroomuitval de vastzetting los laat en de deur sluit, is de deurdranger
zowel bij enkelwerkende als brand- en rookwerende deuren toegestaan.
De glijarm wordt toegepast met dranger TS5000L. Samen vormen zij de TS5000L E.
type

kleur

120039

EV1
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Deursluittechniek
TS5000E ISM \ TS5000L E ISM \ TS5000EFS
GEZE GLIJARM TS5000 E-ISM
Het opbouwdeursysteem TS5000 E-ISM voor dubbele deuren met geïntegreerde, onzichtbare, sluitvolgorderegeling bestaat uit een elektromechanische vastzetfunctie in de glijrail,
zodat de deur op een exact punt open gezet kan worden. Dit systeem is geschikt voor rook- en
brandwerende deuren omdat bij brand de vastzetting loslaat en de deur zelfstandig sluit.
• Maximale deurbreedte: 1400mm
• Scharnierafstand: tussen 1300 en 2800mm
• Voor links- en rechtsdraaiende deuren zonder aanpassing toepasbaar
• Voor montage aan de scharnierzijde
Deze glijarm wordt gecombineerd met een tweetal deurdrangers TS5000. Samen vormen ze
de TS5000 E-ISM.
type

kleur

115600

EV1

VBH Artikelnr.
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GEZE GLIJARM TS5000L E-ISM
Het opbouwdeursysteem TS5000L E-ISM voor dubbele deuren met geïntegreerde, onzichtbare, sluitvolgorderegeling bestaat uit een elektromechanische vastzetfunctie in de glijrail,
zodat de deur op een exact punt open gezet kan worden. Dit systeem is geschikt voor rook- en
brandwerende deuren omdat bij brand de vastzetting loslaat en de deur zelfstandig sluit.
• Maximale deurbreedte: 1400mm
• Scharnierafstand: tussen 1360 en 2800mm
• Voor links- en rechtsdraaiende deuren zonder aanpassing toepasbaar
• Wordt gebruikt als standaardvariant op de niet-scharnierzijde
Deze glijarm wordt gecombineerd met een tweetal deurdrangers TS5000L. Samen vormen ze
de TS5000L E-ISM.
type

kleur

115608

EV1

VBH Artikelnr.
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GEZE DEURDRANGER TS5000 EFS FREESWING
De opbouwdeurdranger TS5000 EFS voor enkele deuren is met een vrijloopfunctie uitgerust.
De vrijloop- ofwel freeswingfunctie komt tot stand door de deur éénmalig te openen voorbij
de 750. Bij brand sluit de deur automatisch, onafhankelijk van de openingshoek.Vooral in
ziekenhuizen, kinderdagverblijven en verpleeghuizen is deze eigenschap van groot belang.
De TS5000 EFS is geschikt voor links- en rechtsdraaiende brand- en rookwerende deuren
tot 1250mm deurbreedte. De sluitkracht, sluitsnelheid, en de eindslag zijn aan de voorzijde
instelbaar. De dranger heeft een optische zwaarte-indicatie.
type

uitvoering

kleur

sterkte

093556

kopmontage

EV1

EN 2-5

459300905

095076

deurbladmontage

EV1

EN 2-5

454300906
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Deuropeners en toebehoren
14 \ 34
Eff-Eff ELEKTRISCHE INBOUW DEUROPENER 14
Werking
Het model 14 is universeel toepasbaar tegenover de meest gangbare insteeksloten. Model 14
is in diverse uitvoeringen leverbaar.
Eigenschappen
• Universele draairichting
• Geschikt voor insteeksloten met dag- en nachtschoot
•
•
•
•
•

Inbouwdiepte 28mm (exclusief sluitplaat)
Diverse spanningen leverbaar
Statische houdkracht 6500N
Arbeidsstroom
Onderhoudsarm

Aanvullende opties
• E, pal ten behoeve van mechanische ontgrendeling
• eE, 100% belastbare spoel
• RR, ingebouwd wisselcontact voor dagschootsignalering
• 05, ingebouwde diode ter beveiliging tegen piekspanning
voorplaat

aansluitspanning

werking

opties

KL

8-16 V AC/DC

arbeidsstroom

214220909

HZ

8-16 V AC/DC

arbeidsstroom

214220931
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Eff-Eff ELEKTRISCHE INBOUW DEUROPENER 34
Werking
Het model 34 is universeel toepasbaar tegenover de meest gangbare insteeksloten. Model 34
is in diverse uitvoeringen leverbaar.
Eigenschappen
• Universele draairichting
• Geschikt voor insteeksloten met dag- en nachtschoot
•
•
•
•
•
•

Inbouwdiepte 28mm (exclusief sluitplaat)
Diverse spanningen leverbaar
Statische houdkracht 6500N
Ruststroom
100% ED belastbare spoel
Onderhoudsarm

Aanvullende opties
• RR, ingebouwd wisselcontact voor dagschootsignalering
• 05, ingebouwde diode ter beveiliging tegen piekspanning
voorplaat

aansluitspanning

werking

HZ

12V DC

ruststroom

714220004

HZ

24V DC

ruststroom

214220189
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Deuropeners en toebehoren
17 \ 37
Eff-Eff ELEKTRISCHE INBOUW DEUROPENER 17
Werking
Het model 17 is universeel toepasbaar tegenover de meest gangbare insteeksloten. De
schootvanger is na montage 4mm horizontaal af te stellen. Model 17 is in diverse uitvoeringen
leverbaar.
Eigenschappen
• Universele draairichting
• Geschikt voor insteeksloten met dag- en nachtschoot
•
•
•
•
•

Inbouwdiepte 28mm (exclusief sluitplaat)
Diverse spanningen leverbaar
Statische houdkracht 3500N
Arbeidsstroom
Onderhoudsarm

Aanvullende opties
• E, pal ten behoeve van mechanische ontgrendeling
• eE, 100% belastbare spoel
• RR, ingebouwd wisselcontact voor dagschootsignalering
• 05, ingebouwde diode ter beveiliging tegen piekspanning
voorplaat

aansluitspanning

werking

opties

HZ

8-16V AC/DC

arbeidsstroom

HZ

8-16V AC/DC

arbeidsstroom

E

214220065

HZ

12V DC

arbeidsstroom

05

214220055

HZ

24V DC

arbeidsstroom

05

214220918
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losse kl plaat
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Eff-Eff ELEKTRISCHE INBOUW DEUROPENER 37
Werking
Het model 37 is universeel toepasbaar tegenover de meest gangbare insteeksloten. De
schootvanger is na montage 4mm horizontaal af te stellen. Model 37 is in diverse uitvoeringen
leverbaar.
Eigenschappen
• Universele draairichting
• Geschikt voor insteeksloten met dag- en nachtschoot
•
•
•
•
•
•

Inbouwdiepte 28mm (exclusief sluitplaat)
Diverse spanningen leverbaar
Statische houdkracht 3500N
Ruststroom
100% ED belastbare spoel
Onderhoudsarm

Aanvullende opties
• RR, ingebouwd wisselcontact voor dagschootsignalering
• 05, ingebouwde diode ter beveiliging tegen piekspanning
voorplaat

aansluitspanning

werking

opties

HZ

12V DC

ruststroom

05

214220130

HZ

12V DC

ruststroom

05, RR

214220140

HZ

24V DC

ruststroom

05

214220135

HZ

24V DC

ruststroom

05, RR

214220145
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Deuropeners en toebehoren
116 \ 136
Eff-Eff ELEKTRISCHE INBOUW DEUROPENER 116
Werking
Het model 116 is universeel toepasbaar tegenover de meest gangbare insteeksloten in stalen
en aluminium kozijnen. Deze opener heeft een speciale radius dagschootvanger die naar
binnen wegdraait. Hierdoor kan de uitsparing in het kozijn tot een minimum worden teruggebracht. De schootvanger is na montage 2mm horizontaal af te stellen. Model 116 is in diverse
uitvoeringen leverbaar.
Eigenschappen
• Universele draairichting
• Geschikt voor insteeksloten met dag- en nachtschoot
•
•
•
•
•

Inbouwdiepte 28mm (exclusief sluitplaat)
Diverse spanningen leverbaar
Statische houdkracht 3000N
Arbeidsstroom
Onderhoudsarm

Aanvullende opties
• E, pal ten behoeve van mechanische ontgrendeling
• eE, 100% belastbare spoel
• RR, ingebouwd wisselcontact voor dagschootsignalering
• 05, ingebouwde diode ter beveiliging tegen piekspanning
voorplaat

aansluitspanning

werking

opties

HZ

8-16V AC/DC

arbeidsstroom

E

214220005

HZ

24V DC

arbeidsstroom

E, eE

214220000
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Ò5J4 Í5hÓ
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Eff-Eff ELEKTRISCHE INBOUW DEUROPENER 136
Werking
Het model 136 is universeel toepasbaar tegenover de meest gangbare insteeksloten in stalen
en aluminium kozijnen. Deze opener heeft een speciale radius dagschootvanger die naar
binnen wegdraait. Hierdoor kan de uitsparing in het kozijn tot een minimum worden teruggebracht. De schootvanger is na montage 2mm horizontaal af te stellen. Model 136 is in diverse
uitvoeringen leverbaar.
Eigenschappen
• Universele draairichting
• Geschikt voor insteeksloten met dag- en nachtschoot
•
•
•
•
•
•

Inbouwdiepte 28mm (exclusief sluitplaat)
Diverse spanningen leverbaar
Statische houdkracht 3000N
Ruststroom
100% ED belastbare spoel
Onderhoudsarm

Aanvullende opties
• RR, ingebouwd wisselcontact voor dagschootsignalering
• 05, ingebouwde diode ter beveiliging tegen piekspanning
voorplaat

aansluitspanning

werking

HZ

12V DC

ruststroom

HZ

12V DC

ruststroom

HZ

24V DC

ruststroom

HZ

24V DC

ruststroom
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Deuropeners en toebehoren
131
Eff-Eff ELEKTRISCHE INBOUW DEUROPENER EXTRA ZWAAR 131
Werking
Het model 131 is toepasbaar tegenover de meest gangbare insteeksloten. Deze deuropener
heeft als belangrijkste kenmerk dat deze vrijgeeft onder een zijdelingse voorbelasting van
250N bij gelijkspanning of 1000N bij wisselspanning. Door de hoge weerstand is dit een
opener met zware beveiliging die eveneens geschikt is voor brandwerende deuren.
Eigenschappen
• Draairichtinggevoelig
• Geschikt voor insteeksloten met dag- en nachtschoot
•
•
•
•
•

Inbouwdiepte 39mm (exclusief sluitplaat)
Diverse spanningen leverbaar
Statische houdkracht 15000N
Arbeidsstroom
Onderhoudsarm

Aanvullende opties
• eE, 100% belastbare spoel
• RR, ingebouwd wisselcontact voor dagschootsignalering
• 05, ingebouwde diode ter beveiliging tegen piekspanning
voorplaat

aansluitspanning

werking

draairichting

HZ

12V AC

arbeidsstroom

DIN-L

214785013

HZ

12V AC

arbeidsstroom

DIN-R

214785014

HZ

12V DC

arbeidsstroom

DIN-L

214220020

HZ

12V DC

arbeidsstroom

DIN-R

214220025

HZ

24V DC

arbeidsstroom

DIN-L

214220030

HZ

24V DC

arbeidsstroom

DIN-R

214220035
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Deuropeners en toebehoren
142
Eff-Eff ELEKTRISCHE INBOUW DEUROPENER ZWAAR 142
Werking
Het model 142 is toepasbaar tegenover de meest gangbare insteeksloten. Door toepassing van een speciale stalen behuizing en versterkte onderdelen is deze geschikt voor een
weerstand van minimaal 5000N op het kantelbare deel. Daarnaast is deze voorzien van een
universele spoel, waardoor de spanning niet hoeft te worden opgegeven.
Eigenschappen
• Draairichtinggevoelig
• Geschikt voor insteeksloten met dag- en nachtschoot
•
•
•
•
•

Inbouwdiepte 28mm (exclusief sluitplaat)
Statische houdkracht 10000N
Arbeidsstroom
100% ED belastbare spoel
Onderhoudsarm

Aanvullende opties
• E, pal ten behoeve van mechanische ontgrendeling
• eE, 100% belastbare spoel
• RR, ingebouwd wisselcontact voor dagschootsignalering
• 05, ingebouwde diode ter beveiliging tegen piekspanning
voorplaat
KL
KL
KL
KL
HZ
HZ

22

aansluitspanning
12V AC/DC 24V AC/DC
12V AC/DC 24V AC/DC
12V AC/DC 24V AC/DC
12V AC/DC 24V AC/DC
12V AC/DC 24V AC/DC
12V AC/DC 24V AC/DC

werking

draairichting

arbeidsstroom

DIN-L

214220134

arbeidsstroom

DIN-R

714220028

arbeidsstroom

DIN-L

05, RR

714220018

arbeidsstroom

DIN-R

05, RR

214220973

arbeidsstroom

DIN-L

214220045

arbeidsstroom

DIN-R

214220050

Deuropeners en toebehoren
142

opties
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Deuropeners en toebehoren
331
Eff-Eff ELEKTRISCHE INBOUW DEUROPENER 331
Werking
Het model 331 is toepasbaar tegenover de meest gangbare insteeksloten. Deze deuropener
heeft als belangrijkste kenmerk dat deze vrijgeeft onder een zijdelingse voorbelasting van
5000N bij gelijkspanning. Bij spanningsonderbreking zal deze opener dus vrijgeven, ondanks
bouwkundige onvolkomenheden of druk veroorzaakt door vluchtende personen. Door de hoge
weerstand is dit een opener met zware beveiliging die eveneens geschikt is voor brandwerende deuren.
Eigenschappen
• Universele draairichting
• Geschikt voor insteeksloten met dag- en nachtschoot
•
•
•
•
•
•

Inbouwdiepte 39mm (exclusief sluitplaat)
Diverse spanningen leverbaar
Statische houdkracht 7500N
Standaard voorzien van diode
Ruststroom
Onderhoudsarm

Aanvullende opties
• RR, ingebouwd wisselcontact voor dagschootsignalering
voorplaat

aansluitspanning

werking

draairichting

KL

12V DC

ruststroom

DIN-L

214220201

KL

12V DC

ruststroom

DIN-R

214220202

KL

24V DC

ruststroom

DIN-L

214220964

KL

24V DC

ruststroom

DIN-R

214220957

HZ

12V DC

ruststroom

DIN-L

214220090

HZ

12V DC

ruststroom

DIN-R

214220095

HZ

24V DC

ruststroom

DIN-L

214220100

HZ

24V DC

ruststroom

DIN-R

214220105
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Deuropeners en toebehoren
342
Eff-Eff ELEKTRISCHE INBOUW DEUROPENER ZWAAR 342
Werking
Het model 342 is toepasbaar tegenover de meest gangbare insteeksloten. Door toepassing van een speciale stalen behuizing en versterkte onderdelen is deze geschikt voor een
weerstand van minimaal 5000N op het kantelbare deel. Daarnaast is deze voorzien van een
universele spoel, waardoor de spanning niet hoeft te worden opgegeven.
Eigenschappen
• Draairichtinggevoelig
• Geschikt voor insteeksloten met dag- en nachtschoot
•
•
•
•
•

Inbouwdiepte 28mm (exclusief sluitplaat)
Statische houdkracht 10000N
Ruststroom
100% ED belastbare spoel
Onderhoudsarm

Aanvullende opties
• RR, ingebouwd wisselcontact voor dagschootsignalering
voorplaat
KL
KL
HZ
HZ
HZ
HZ

24

aansluitspanning
12V AC/DC - 24V
AC/DC
12V AC/DC - 24V
AC/DC
12V AC/DC - 24V
AC/DC
12V AC/DC - 24V
AC/DC
12V AC/DC - 24V
AC/DC
12V AC/DC - 24V
AC/DC

werking

draairichting

ruststroom

DIN-L

214220947

ruststroom

DIN-R

214220989

ruststroom

DIN-L

214220992

ruststroom

DIN-R

214220994

ruststroom

DIN-L

RR

214220956

ruststroom

DIN-R

RR

214220961

Deuropeners en toebehoren
342

opties
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Deuropeners en toebehoren
RYA \ RYC
Fuhr ELEKTRISCHE INBOUW DEUROPENER RYA
Werking
Deze opener is toepasbaar op houten, aluminium en kunststof kozijnen. De opener kantelt
bijna geheel binnenin haar behuizing waardoor bij toepassing van de juiste sluitplaat geen
sparing in het kozijn zichtbaar is.
Eigenschappen
• Universele draairichting
• Geschikt voor insteeksloten met dag- en nachtschoot
•
•
•
•

Inbouwdiepte 31,5mm (exclusief sluitplaat)
Diverse spanningen leverbaar
Arbeidsstroom
Schootvanger is 1mm verstelbaar

• De opener wordt geleverd zonder sluitplaat
Aanvullende opties
• RE, pal ten behoeve van mechanische ontgrendeling
• ED, 100% belastbare spoel
• R, terugmeldcontact
aansluitspanning

werking

opties

6-12V AC/DC

arbeidsstroom

RE

214275008

12V DC

arbeidsstroom

R, ED

214275013

12V DC

arbeidsstroom

R, ED

214400008

24V DC

arbeidsstroom

R

214275011

24V DC

arbeidsstroom

R, ED

214275014

VBH Artikelnr.

Ò5Jk Í8QÓ
Ò5Jk!Í37Ó
Ò5L Í8BÓ
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Fuhr ELEKTRISCHE INBOUW DEUROPENER RYC
Werking
Deze opener is toepasbaar op houten, aluminium en kunststof kozijnen. De opener kantelt
bijna geheel binnenin haar behuizing waardoor bij toepassing van de juiste sluitplaat geen
sparing in het kozijn zichtbaar is.
Eigenschappen
• Universele draairichting
• Geschikt voor insteeksloten met dag- en nachtschoot
•
•
•
•
•
•

Inbouwdiepte 31,5mm (exclusief sluitplaat)
Diverse spanningen leverbaar
Ruststroom
Schootvanger is 1mm verstelbaar
100% belastbare spoel
De opener wordt geleverd zonder sluitplaat

Aanvullende opties
• RE, pal ten behoeve van mechanische ontgrendeling
• R, terugmeldcontact
aansluitspanning

werking

12V DC

ruststroom

12V DC

ruststroom

24V DC

ruststroom

24V DC

ruststroom
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R

219275002
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Sloten en sluitingen
17
Premium KLEEFMAGNEET ENKEL 270KG TYPE 17
Omschrijving
Smalle vergrendeling bestaande uit een magneet en een ankerplaat die op de deur en het
kozijn worden gemonteerd. Als de ankerplaat tegen de magneet aan wordt gedrukt en er staat
spanning op de magneet dan vergrendelt deze. Door de spanning te onderbreken wordt de
magneet ontgrendeld.
Kenmerken
• Houdkracht 2720N
• Opbouwuitvoering
• Ruststroom
• Geschikt voor 12V DC en 24V DC
• Spoelen 100% belastbaar
• Voorzien van spoel- en deurstandsignalering, timer en LED-indicatie
type

VBH Artikelnr.

17SSMDT kleefmagneet

754500012

17 LC montagesteun buitendraaiend

754500013

17ZLC montagesteun binnendraaiend

754500011
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Sloten en sluitingen
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Sloten en sluitingen
37
Premium KLEEFMAGNEET ENKEL 540KG TYPE 37
Omschrijving
Sterke vergrendeling bestaande uit een magneet en een ankerplaat die op de deur en het
kozijn worden gemonteerd. Als de ankerplaat tegen de magneet aan wordt gedrukt en er staat
spanning op de magneet dan vergrendelt deze. Door de spanning te onderbreken wordt de
magneet ontgrendeld.
Kenmerken
• Houdkracht 5450N
• Opbouwuitvoering
• Ruststroom
• Geschikt voor 12V DC en 24V DC
• Spoelen 100% belastbaar
• Voorzien van spoel- en deurstandsignalering, timer en LED-indicatie
type
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37SSMDT kleefmagneet

754500291

37LC monagesteun buitendraaiend

754500289

37ZLC montagesteun binnendraaiend

754500290
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Sloten en sluitingen
17
Premium KLEEFMAGNEET DUBBEL 270KG TYPE 17
Omschrijving
Smalle vergrendeling bestaande uit een dubbele magneet en twee ankerplaten die op de
deuren en het kozijn worden gemonteerd. Als de ankerplaat tegen de magneet aan wordt
gedrukt en er staat spanning op de magneet dan vergrendelt deze. Door de spanning te
onderbreken wordt de magneet ontgrendeld.
Kenmerken
• Houdkracht 2720N
• Opbouwuitvoering
• Ruststroom
• Geschikt voor 12V DC en 24V DC
• Spoelen 100% belastbaar
• Voorzien van spoel- en deurstandsignalering, timer en LED-indicatie
• Magneten afzonderlijk aan te sturen
type
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17DSMDT kleefmagneet

754500101

17DLC montagesteun buitendraaiend

754500100

17DZLC montagesteun binnendraaiend

754500286
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Sloten en sluitingen
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Sloten en sluitingen
37
Premium KLEEFMAGNEET DUBBEL 540KG TYPE 37
Omschrijving
Sterke vergrendeling bestaande uit een dubbele magneet en twee ankerplaten die op de
deuren en het kozijn worden gemonteerd. Als de ankerplaat tegen de magneet aan wordt
gedrukt en er staat spanning op de magneet dan vergrendelt deze. Door de spanning te
onderbreken wordt de magneet ontgrendeld.
Kenmerken
• Houdkracht 5450N
• Opbouwuitvoering
• Ruststroom
• Geschikt voor 12V DC en 24V DC
• Spoelen 100% belastbaar
• Voorzien van spoel- en deurstandsignalering, timer en LED-indicatie
• Magneten afzonderlijk aan te sturen
type
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37DSMDT kleefmagneet

754500288

37DLC montagesteun buitendraaiend

754500287

37DZLC montagesteun binnendraaiend

754500285

editie oktober 2013
© VBH

Druk- en/of zetfouten voorbehouden.

ÒkM <Í8ÌÓ
ÒkM <Í7}Ó
ÒkM <Í5qÓ

Sloten en sluitingen
37

29

Sloten en sluitingen
SH 540
Shearlock KLEEFMAGNEET SH540
Toepassing
Deze zeer compacte inbouwmagneet is zeer geschikt voor het high security segment. Naast
het vergrendelen door de magneet is er een extra vergrendeling door een tweetal nokken.
Door deze constructie onstaat een houdkracht van 540kg.
Kenmerken
• Ruststroom
• Aansluitspanning 12V DC 420mA of 24V DC 210mA
• Afmetingen magneet (BxHxD): 180x30x27mm
• Afmetingen ankerplaat (BxHxD): 180x29,5x33mm
type
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SH540 CTC

30

Sloten en sluitingen
SH 540

754099100

ÒkHÌ*Í0\Ó
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Sloten en sluitingen
A1 standaard \ A1 krukbediend
OC A1 GRENDEL STANDAARD
Toepassing
De OC A1 grendels worden daar togepast waar de hoogste veiligheidseisen gesteld worden
en waar veelvuldig verkeer door een toegangsbeheersysteem gecontroleerd dient te worden.
Het ontgrendelen vindt plaats via een impulsgever zoals bijvoorbeeld een drukknop, kaartlezer
of ander toegangscontrolesysteem. Ook is mechanische ontgrendeling vian een sleutel
mogelijk (uitgezonderd SanoCyl versie, SC).
Kenmerken
• Extreem hoge weerstand tegen alle vormen van agressie en manipulatie
• Gebruiksvriendelijke gecontroleerde ontgrendeling mogelijk onder hoge zijdelingse druk
• Standaard ingebouwde signalering van deur- en schootpositie
• Verkrijgbaar in arbeids- en ruststroom
• Wordt standaard geleverd met sluitplaat.
Techniek
• Afmetingen voorplaat (LxBxD): 379x34x1,5mm
• Afmetingen slotkast (LxBxD): 375x30xdoornmaat+17mm
• Afmetingen slotplaat (LxBxD): 375x30x30,5mm, materiaaldikte 3mm
• Bedrijfsspanning: 24V
• Inschakelstroom: 2,2A
• Continuestroom: 0,13A
type

doornmaat

werking

OCA1FS30SRC-VS

30

ruststroom

704600009

OCA1FS-SC-VS

zonder PZ

ruststroom

704600001
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ÒfN
ÒfN

Í9}Ó
Í1MÓ

OC A1 GRENDEL KRUKBEDIEND
Toepassing
De OC A1 grendels worden daar togepast waar de hoogste veiligheidseisen gesteld worden
en waar veelvuldig verkeer door een toegangsbeheersysteem gecontroleerd dient te worden.
Het ontgrendelen vindt plaats via een impulsgever zoals bijvoorbeeld een drukknop, kaartlezer of ander toegangscontrolesysteem. Ook is mechanische ontgrendeling via een sleutel
mogelijk.
Kenmerken
• Extreem hoge weerstand tegen alle vormen van agressie en manipulatie
• Gebruiksvriendelijke gecontroleerde ontgrendeling mogelijk onder hoge zijdelingse druk
• Standaard ingebouwde signalering van deur- en schootpositie
• Verkrijgbaar in arbeids- en ruststroom
• Wordt standaard geleverd met sluitplaat.
Techniek
• Afmetingen voorplaat (LxBxD): 465x34x1,5mm
• Afmetingen slotkast(LxBxD): 461x30xdoornmaat+17mm
• Afmetingen slotplaat (LxBxD): 375x30x30,5mm, materiaaldikte 3mm
• Bedrijfsspanning: 24V
• Inschakelstroom: 2,2A
• Continuestroom: 0,13A
type

doornmaat

werking

OCA1FS-LSS3517

35

ruststroom
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Sloten en sluitingen
843
Eff-Eff INBOUW PENGRENDEL 843
Werking
De kantgrendel 843 is door zijn compacte afmetingen uitermate geschikt voor de meeste
standaard deuren. De vergrendeling komt tot stand wanneer de deur in de sponning valt. De
sluitplaat is voorzien van een magneetdeel. Deze activeert het magneetcontact in de grendel.
De interne tijdschakeling stuurt na circa een seconde de grendelpen uit. Ook wanneer een
deur na ongrendeling niet binnen 8 seconden wordt geopend komt de grendelpen uit. Deze
vergrendelschakeling heeft een repeteerfunctie. Wanneer door omgevingsfactoren de pen
niet kan uitkomen wordt 9 keer geprobeerd de deur te vergrendelen. Daarna zal men door een
openingsimpuls een nieuwe cyclus moeten opstarten. Dit is te signaleren door de ingebouwde
contacten.
Eigenschappen
• Houdkracht van circa 500kg
• Toepasbaar bij arbeids- en ruststroom
• De grendelpen is in de vergrendelde stand geblokkeerd tegen terugduwen.
Technische gegevens
• Aansluitspanning 12V DC / 1050mA - 24V DC 900mA
• Afmetingen (LxBxH) 210x45x42mm
• Potentiaalvrij wisselcontact voor grendelstandsignalering, 25V AC 1A - 25V DC 500mA
• Potentiaalvrij maakcontact voor deurstandsignalering, 25V DC 200mA
type

sluitplaat

843

exclusief

704220000

843K

korte uitvoering

704220022

843L

lange uitvoering

704220021

32

Sloten en sluitingen
843
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Sloten en sluitingen
970 \ 971E
HvN 970 GEMOTORISEERDE MEERPUNTSSLUITING
Eigenschappen
Deze dubbelzijdig gecontroleerde meerpuntssluiting werkt volgens het arbeidsstroomprincipe.
Is goedgekeurd volgens SKG** / SKG***.
Toepasbaar in hout, aluminium en kunststof
Het slot kan zowel met kruk als met duwer worden uitgerust.
Werking
Bij het sluiten van de deur wordt het slot zeer snel vergrendeld. Wanneer het slot een impuls
krijgt zal het zich binnen een seconde weer volledig ontgrendelen. Bediening van het slot met
een europrofielcilinder is ook altijd mogelijk.
Specificaties
Leverbaar in doornmaat 35,45 en 55.
PZ-maat 72mm of 92mm.
Aansluitspanning 12V DC.
Piekstroom 2,5A. Voorplaten leverbaar in RVS en blank gechromateerd staal.
Er dient altijd een vrijloopcilider te worden ingezet.
doornmaat

PZ-maat

voorplaat

materiaal

SKG

35

92

V20x2170

RVS

**

204282020

35

92

V24x2170

RVS

**

244400012

35

92

U24x2170

RVS

**

204282010

**

204282035

***

204282000

45

92

V16x2170

55

72

V24x2170

gechromateerd
gechromateerd
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HvN 971E GEMOTORISEERDE MEERPUNTSSLUITING
Eigenschappen
Deze enkelzijdig gecontroleerde meerpuntssluiting werkt volgens het arbeidsstroomprincipe.
De binnenzijde is voorzien van anti-paniekfunctie.
Is goedgekeurd volgens SKG** / SKG***.
Toepasbaar in hout, aluminium en kunststof
Aan de buitenzijde wordt een vaste duwer toegepast.
Werking
Bij het sluiten van de deur wordt het slot zeer snel vergrendeld. Wanneer het slot een impuls
krijgt zal het zich binnen een seconde weer volledig ontgrendelen. Bediening van het slot met
een europrofielcilinder is ook altijd mogelijk.
Specificaties
Leverbaar in doornmaat 35,45 en 55.
PZ-maat 72mm of 92mm.
Aansluitspanning 12V DC.
Piekstroom 2,5A. Voorplaten leverbaar in RVS en blank gechromateerd staal.
Er dient altijd een vrijloopcilider te worden ingezet.
doornmaat

PZ-maat

35

voorplaat

materiaal

SKG

92

V16x2170

gechromateerd

**

204282040

35

92

V20x2170

RVS

**

204282025

35

92

V24x2170

RVS

**

204400905

35

92

U24x2170

RVS

**

204282015

**

204282045

***

204282005

45

92

V16x2170

55

72

V24x2170
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Sloten en sluitingen
971GL
HvN 971GL GEMOTORISEERDE MEERPUNTSSLUITING
Eigenschappen
Deze enkelzijdig gecontroleerde meerpuntssluiting werkt volgens het arbeidsstroomprincipe.
De binnenzijde is voorzien van anti-paniekfunctie.
Is goedgekeurd volgens SKG** / SKG***.
Toepasbaar in hout, aluminium en kunststof
Aan de buitenzijde wordt een vaste duwer toegepast.
Werking
Bij het sluiten van de deur wordt het slot zeer snel vergrendeld. Wanneer het slot een impuls
krijgt zal het zich binnen een seconde weer volledig ontgrendelen. Bediening van het slot met
een europrofielcilinder is ook altijd mogelijk.
Specificaties
Leverbaar in doornmaat 35,45, 55 en 65.
PZ-maat 92mm.
Aansluitspanning 12V DC.
Piekstroom 2,5A. Voorplaten leverbaar in RVS en blank gechromateerd staal.
Er dient altijd een vrijloopcilider te worden ingezet.
doornmaat

PZ-maat

55

92

55

92

65

92

34

voorplaat

materiaal

gechromaV24x1800
teerd
gechromaV24x2000
teerd
gechromaV20x2000
teerd

Sloten en sluitingen
971GL

SKG

VBH Artikelnr.

***

204282090

***

204282078

**

204282084
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Sloten en sluitingen
EL420 \ EL460
Abloy MOTORSLOT MET ANTIPANIEKFUNCTIE EL420
Werking
Dit slot is bestemd voor situaties waar een gecontroleerde toegangsverlening aan een of
beide zijden gewenst is. Het slot wordt door middel van een motor opengestuurd waarbij de
nachtschoot wordt ingrtrokken en de dagschoot wordt vrijgegeven. De niet gecontroleerde
zijde is te allen tijde mechanisch te openen met kruk of paniekbalk.
Bij het sluiten van de deur wordt het slot mechanisch vergrendeld op zowel de dag- als nachtschoot. Het slot is altijd door middel van een cilinder te openen. Standaard is het slot voorzien
van vele signaleringen die de status van het slot op afstand kunnen weergeven.
Eigenschappen
• Voldoet aan NEN-EN 179 en NEN-EN 1125
• Draairichting instelbaar
Technische gegevens
• Aansluitspanning: 12 t/m 24V DC, 12-18V AC
•
•
•
•

Doornmaten: 30, 35, 40 en 45mm
PZ-maat: 92mm
Krukgat: 9mm
Signalingscontacten: nachtschoot in, nachtschoot uit, cilinder bediend, kruk neer hulpschoot
in/deur gesloten en sabotagecontact
doornmaat

PZ-maat

30

92

904785001

35

92

201010020
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ÒzOu Í1-Ó
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Abloy ENKELZIJDIG KRUKGESTUURD SOLENOIDSLOT EL460
Werking
Dit slot is bestemd voor situaties waar een gecontroleerde toegangsverlening aan één zijde
gewenst is. De actievering van de deurkruk aan de gecontroleerde zijde wordt elektromechanisch door middel van een spoel (solenoid) gestuurd. De niet gecontroleerde zijde is te allen
tijde mechanische te openen met kruk of paniekbalk.
Bij het sluiten van de deur wordt het slot mechanisch vergrendeld op zowel de dag- als nachtschoot. Het slot is altijd door middel van een cilinder te openen. Standaard is het slot voorzien
van vele signaleringen die de status van het slot op afstand kunnen weergeven.
Eigenschappen
• Voldoet aan NEN-EN 179 en NEN-EN 1125
• Instelbaar arbeidsstroom of ruststroom
• Draairichting instelbaar
Technische gegevens
• Aansluitspanning: 12 t/m 24V DC
•
•
•
•

Doornmaten: 30, 35, 40 en 45mm
PZ-maat: 92mm
Krukgat: 9mm
Signalingscontacten: nachtschoot in, nachtschoot uit, cilinder bediend, kruk neer hulpschoot
in/deur gesloten en sabotagecontact
doornmaat

PZ-maat

30

92

204010913

35

92

204010000

45

92

924785427
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Sloten en sluitingen
EL420 \ EL460
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Sloten en sluitingen
EL461 \ EL520
Abloy DUBBELZIJDIG KRUKGESTUURD SOLENOIDSLOT EL461
Werking
Dit slot is bestemd voor situaties waar een gecontroleerde toegangsverlening aan beide zijden
gewenst is. De actievering van de deurkrukken wordt elektromechanisch door middel van een
spoel (solenoid) gestuurd.
Bij het sluiten van de deur wordt het slot mechanisch vergrendeld op zowel de dag- als nachtschoot. Het slot is altijd door middel van een cilinder te openen. Standaard is het slot voorzien
van vele signaleringen die de status van het slot op afstand kunnen weergeven.
Eigenschappen
• Instelbaar arbeidsstroom of ruststroom
• Draairichting instelbaar
Technische gegevens
• Aansluitspanning: 12 t/m 24V DC
•
•
•
•

Doornmaten: 30, 35, 40 en 45mm
PZ-maat: 92mm
Krukgat: 9mm
Signalingscontacten: nachtschoot in, nachtschoot uit, cilinder bediend, kruk neer hulpschoot
in/deur gesloten en sabotagecontact
doornmaat

PZ-maat

30

92

924785101

35

92

201010010

45

92

204010912
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Abloy MOTORSLOT MET ANTIPANIEKFUNCTIE EL520
Werking
Dit slot is bestemd voor situaties waar een gecontroleerde toegangsverlening aan een of
beide zijden gewenst is. Het slot wordt door middel van een motor opengestuurd waarbij de
nachtschoot wordt ingrtrokken en de dagschoot wordt vrijgegeven. De niet gecontroleerde
zijde zijde is te allen tijde mechanisch te openen met kruk of paniekbalk.
Bij het sluiten van de deur wordt het slot mechanisch vergrendeld op zowel de dag- als nachtschoot. Het slot is altijd door middel van een cilinder te openen. Standaard is het slot voorzien
van vele signaleringen die de status van het slot op afstand kunnen weergeven.
Eigenschappen
• Voldoet aan NEN-EN 179 en NEN-EN 1125
• Draairichting instelbaar
Technische gegevens
• Aansluitspanning: 12 t/m 24V DC, 12-18V AC
•
•
•
•

Doornmaten: 55, 60, 65, 80 en 100mm
PZ-maat: 72mm
Krukgat: 9mm
Signalingscontacten: nachtschoot in, nachtschoot uit, cilinder bediend, kruk neer hulpschoot
in/deur gesloten en sabotagecontact
doornmaat

PZ-maat

55

72

904785100

60

72

204010910
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Sloten en sluitingen
EL461 \ EL520
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Sloten en sluitingen
EL560 \ EL561
Abloy DUBBELZIJDIG KRUKGESTUURD SOLENOIDSLOT EL560
Werking
Dit slot is bestemd voor situaties waar een gecontroleerde toegangsverlening aan één zijde
gewenst is. De actievering van de deurkruk aan de gecontroleerde zijde wordt elektromechanisch door middel van een spoel (solenoid) gestuurd. De niet gecontroleerde zijde is te allen
tijde mechanische te openen met kruk of paniekbalk.
Bij het sluiten van de deur wordt het slot mechanisch vergrendeld op zowel de dag- als nachtschoot. Het slot is altijd door middel van een cilinder te openen. Standaard is het slot voorzien
van vele signaleringen die de status van het slot op afstand kunnen weergeven.
Eigenschappen
• Voldoet aan NEN-EN 179 en NEN-EN 1125
• SKG**
• Instelbaar arbeidsstroom of ruststroom
• Draairichting instelbaar
Technische gegevens
• Aansluitspanning: 12 t/m 24V DC
•
•
•
•

Doornmaten: 55, 60, 65, 80 en 100mm
PZ-maat: 72mm
Krukgat: 9mm
Signalingscontacten: nachtschoot in, nachtschoot uit, cilinder bediend, kruk neer hulpschoot
in/deur gesloten en sabotagecontact
doornmaat

PZ-maat

55

72

204010917

60

72

204010005
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Abloy DUBBELZIJDIG KRUKGESTUURD SOLENOIDSLOT EL561
Werking
Dit slot is bestemd voor situaties waar een gecontroleerde toegangsverlening aan beide zijden
gewenst is. De actievering van de deurkrukken wordt elektromechanisch door middel van een
spoel (solenoid) gestuurd.
Bij het sluiten van de deur wordt het slot mechanisch vergrendeld op zowel de dag- als nachtschoot. Het slot is altijd door middel van een cilinder te openen. Standaard is het slot voorzien
van vele signaleringen die de status van het slot op afstand kunnen weergeven.
Eigenschappen
• Instelbaar arbeidsstroom of ruststroom
• SKG**
• Draairichting instelbaar
Technische gegevens
• Aansluitspanning: 12 t/m 24V DC
•
•
•
•

Doornmaten: 55, 60, 65, 80 en 100mm
PZ-maat: 72mm
Krukgat: 9mm
Signalingscontacten: nachtschoot in, nachtschoot uit, cilinder bediend, kruk neer hulpschoot
in/deur gesloten en sabotagecontact
doornmaat

PZ-maat

55

72

204010916

60

72

204010015
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Sloten en sluitingen
EL560 \ EL561
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Sloten en sluitingen
1803
Eff-Eff KRUKGESTUURDE ELEKTROMECHANISCHE MEERPUNTSSLUITING 1803
Werking
Deze elektromechanische meerpuntssluiting biedt een oplossing voor situaties waar, vanuit
het oogpunt van beveiliging of brandveiligheid, meerdere grendelschoten op een deur nodig
zijn. De meerpuntssluiting is zelfvergrendelend. De drie nachtschoten worden bij het sluiten
van de deur automatisch uitgeworpen.
De bediening van de kruk aan gecontroleerde zijde is voorzien van een vrijloopmechanisme.
Wanneer het slot een puls ontvangt wordt de kruk elektrisch gekoppeld en kan de deur
ontgrendeld worden. De enkelzijdig gecontroleerde versie heeft aan de binnenzijde een
paniekfunctie. Voor zowel de enkel- als dubbelzijdig gecontroleerde versie geldt dat het slot
met een cilinder altijd mechanisch te openen.
Eigenschappen
• Arbeidsstroom
• De enkelzijdig gecontroleerde versie voldoet aan NEN-EN 179
• Geschikt voor 120 minuten brandwerende deuren
• Weerstand tegen zijdelingse druk van 6000N op de nachtschoten
• Weerstand tegen zijdelingse druk van 3000N op de dagschoot
• Te leveren in doornmaten 35, 40, 45 en 65mm
• Wordt standaard geleverd inclusief sluitplaat, 9 meter aansluitkabel en handleiding
Technische gegevens
• Aansluitspanning 12V DC / 240mA - 24V DC 120mA
• PZ- maat 92mm
• Krukgat 9mm
• Sinaleringscontacten: schootstand, stand binnenkruk, stand buitenkruk en stand cilinder
doornmaat

aansluitspanning

toegangscontrole

draairichting

35

12V DC

1-zijdig

C DIN-R

204220905

35

12V DC

1-zijdig

D DIN-L

204220005

35

12V DC

1-zijdig

E DIN-L

204220910

35

12V DC

1-zijdig

F DIN-R

204220020

35

24V DC

1-zijdig

C DIN-R

204220909

35

24V DC

1-zijdig

D DIN-L

204220025

35

24V DC

1-zijdig

E DIN-L

204220918

35

24V DC

1-zijdig

F DIN-R

204220040

35

12V DC

2-zijdig

DIN-L

204220010

35

12V DC

2-zijdig

DIN-R

204220015

35

24V DC

2-zijdig

DIN-L

204220030

35

24V DC

2-zijdig

DIN-R

204220035
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Sloten en sluitingen
1803
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Sloten en sluitingen
3803
Eff-Eff KRUKGESTUURDE ELEKTROMECHANISCHE MEERPUNTSSLUITING 3803
Werking
Deze elektromechanische meerpuntssluiting biedt een oplossing voor situaties waar, vanuit
het oogpunt van beveiliging of brandveiligheid, meerdere grendelschoten op een deur nodig
zijn. De meerpuntssluiting is zelfvergrendelend. De drie nachtschoten worden bij het sluiten
van de deur automatisch uitgeworpen.
De bediening van de kruk aan gecontroleerde zijde is voorzien van een vrijloopmechanisme.
Wanneer het slot een puls ontvangt wordt de kruk elektrisch gekoppeld en kan de deur
ontgrendeld worden. De enkelzijdig gecontroleerde versie heeft aan de binnenzijde een
paniekfunctie. Voor zowel de enkel- als dubbelzijdig gecontroleerde versie geldt dat het slot
met een cilinder altijd mechanisch te openen.
Eigenschappen
• Ruststroom
• De enkelzijdig gecontroleerde versie voldoet aan NEN-EN 179
• Geschikt voor 120 minuten brandwerende deuren
• Weerstand tegen zijdelingse druk van 6000N op de nachtschoten
• Weerstand tegen zijdelingse druk van 3000N op de dagschoot
• Te leveren in doornmaten 35, 40, 45 en 65mm
• Wordt standaard geleverd inclusief sluitplaat, 9 meter aansluitkabel en handleiding
Technische gegevens
• Aansluitspanning 12V DC / 240mA - 24V DC 120mA
• PZ maat 92mm
• Krukgat 9mm
• Sinaleringscontacten: schootstand, stand binnenkruk, stand buitenkruk en stand cilinder
doornmaat

aansluitspanning

toegangscontrole

draairichting

35

12V DC

1-zijdig

D DIN-L

204220045

35

12V DC

1-zijdig

F DIN-R

204220060

35

24V DC

1-zijdig

C DIN-R

204220906

35

24V DC

1-zijdig

D DIN-L

204220065

35

24V DC

1-zijdig

E DIN-L

204220902

35

24V DC

1-zijdig

F DIN-R

204220080

35

12V DC

2-zijdig

DIN-L

204220050

35

12V DC

2-zijdig

DIN-R

204220055

35

24V DC

2-zijdig

DIN-L

204220070

35

24V DC

2-zijdig

DIN-R

204220075
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Sloten en sluitingen
3803
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Sloten en sluitingen
834 \ 834P
Fuhr 834 AUTOTRONIC MEERPUNTSSLUITING
Omschrijving
Automatische meerpuntssluiting met elektronische ontgrendeling voor comfortabele toepassing in (centrale) toegangsdeuren van woningen, appartementen en bedrijven.
• De deur wordt bij het sluiten automatisch vergrendeld
• De vergrendelde deur kan elektrisch geopend worden door bijvoorbeeld een drukschakelaar
of intercom.
• Door het uitdraaien van de nachtschoot wordt het elektrisch openen uitgeschakeld en is de
binnenkruk geblokkeerd.
Technische details
• Doornmaten 35, 40, 45, 55 en 65
• PZ-92 of Kaba-94
• Voorplaat RVS of gechromateerd
Bij de Fuhr 834 is de toepassing van een vrijloopcilinder niet nodig.
doornmaat

PZ-maat

voorplaat

materiaal

SKG

35

92

U24x1790

RVS

**

VBH Artikelnr.
904283001

ÒzJs Í1ÍÓ

Fuhr 834P AUTOTRONIC MEERPUNTSSLUITING
Omschrijving
Paniek- / vluchtdeursluiting met automatische meervoudige vergrendeling, elektronische
ontgrendeling en paniekfunctie voor toepassing in bedrijfspanden en woningen.
• Bij het sluiten van de deur komen automatisch alle schoten en de nachtschieter naar buiten.
• Van binnenuit kan de deur altijd worden geopend met een kruk of duwbalk; van buiten altijd
met een cilinder.
• De vergrendelde deur kan bovendien elektrisch geopend worden door bijvoorbeeld een
drukschakelaar of intercom.
Technische details
• Doornmaten 35, 40, 45, 55 en 65
• PZ-92 of Kaba-94
• Voorplaat RVS of gechromateerd
• Voldoet aan NEN-EN179/1125.
Bij de Fuhr 834P is de toepassing van een vrijloopcilinder niet nodig.
doornmaat

PZ-maat

voorplaat

materiaal

SKG

35

92

V24x2170

RVS

**

904283004

35

92

V16x2170

gechromateerd

-

904283005

35

92

U24x1990

RVS

**

904283007

45

92

V16x2170

gechromateerd

-

904283002
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Sloten en sluitingen
834 \ 834P
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Sloten en sluitingen
A1 \ 420-460-461-520-560-561
OC A1 SLUITPLAAT
Kenmerken
• Extra beveiliging tegen agressie en aanval t.o.v. de standaard sluiplaat
• 6mm dik massief RVS
• Verstelbaar na installatie
• Dichte, aangegoten kom
• Afmetingen slotplaat (LxBxD): 375x30x30,5mm, materiaaldikte 6mm

type

plaatdikte

VS-1

6 mm

VBH Artikelnr.
704600006

ÒfN

Í6kÓ

Abloy SLOTPLATEN EA322 EA324
Slotplaten voor de Abloy slotenserie EL420/460/461/520/560/561.
De slotplaten zijn afgerond (LxBxD) 232x24x2mm.
type

lipbreedte

EA-324

8 mm

924785002

EA-322

16 mm

214010000
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Sloten en sluitingen
A1 \ 420-460-461-520-560-561
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Sloten en sluitingen
1803-3803 \ 843
Eff-Eff SLUITLIJST VOOR MEERPUNTSSLUITING 1803 en 3803
Deze sluitlijsten zijn geschikt voor de sloten van de 1803 en 3803 serie.
De afmetingen van de sluitlijsten (LxB) zijn 1760x24mm.
De dikte van de sluitlijst is afhankelijk van het type.
uitvoering

dikte

1803-05

3 mm

214220188

1803-01

6 mm

914220399

VBH Artikelnr.

Ò5J42Í8[Ó
Ò{J4GÍ9-Ó

Eff-Eff SLOTPLAAT 843
Lange slotplaat te gebruiken in combinatie met grendel 843.
De afmetingen van de slotplaat zijn (LxBxD) 210x25x3mm.
type

uitvoering

843-3

lang

42

Sloten en sluitingen
1803-3803 \ 843
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Schakelmateriaal en toebehoren
AOZN0160 \ WLC100 \ WUC101
HvN AOZN0160 BESTURING
Besturing voor de HvN motorsloten. Door de ruime opzet van de behuizing is de bekabeling
eenvoudig weg te werken. Het aansluiten geschiedt door een eenvoudige schroefbare klemmenstrip.
• De besturing is het brein van het slot. Deze besturing gecombineerd met de HvN 970e, 971e
en 972e sloten maakt het volgende mogelijk: Potentiaalvrije aansturing van pulsgevers zoals
pasleessytemen, fingerprints, codetableaus, schakelaars, etc.
• Automatische dag- of nachtsturing door bijvoorbeeld een timer of alarmschakeling
• Aansturing via gebouwbeheerssysteem of intercom door middel van een stuurcontact
tussen 6 en 24 V AC/DC
• Potentiaalvrij terugmeldcontact ten behoeve van deurstand- c.q. sabotagesignalering
• Potentiaalvrij terugmeldcontact (puls) van de schootstand. Dit voor het correct aansturen
van een deurautomaat
• Geïntegreerde 3-kanaals grafische ontvanger, werkend op 868,3Mhz. (bijbehorende
handzender optioneel verkrijgbaar)
type

aansluitspanning

uitgangsspanning

AOZN0160

230V AC

12V DC

VBH Artikelnr.
804275000

ÒpJk Í0\Ó

Windowmaster WLC 100 COMBILINK
Omschrijving
Een 230V AC / 24V DC combilink besturing uit vuurvast polycabonaat met dubbel geïsoleerde
transformator.
• Kleur: wit.
• Afmetingen (BxHxD): 180x110x70mm.
Toepassing
De combilink kan worden toegepast voor Windowmaster motoren van de series WMX en
WMU. Op een besturing kunnen maximaal 3 motoren aangesloten worden. De besturingen
kunnen met maximaal 32 stuks worden gekoppeld, waardoor 96 motoren bediend kunnen
worden. De besturingen zijn bedienbaar dmv een wandschakelaar, infrarood afstandsbediening of interface.
type

aansluitspanning

uitgangsspanning

uitgangen

WLC 100 0104

230V AC

24V DC

3 x 1A

VBH Artikelnr.
804999023

ÒpQÌ"Í3eÓ

Windowmaster WUC 101 BESTURING
Omschrijving
Een 230V AC / 24V DC besturing uit vuurvast polycarbonaat voor Windowmaster motoren.
• Kleur: wit.
• Afmetingen (BxHxD): 182x85x67mm.
Toepassing
De besturing kan worden toegepast voor alle 24V DC Windowmaster motoren. Op een
besturing kan maximaal 1 motor aangesloten worden. Aansturing kan dmv een schakelaar,
thermostaat, regen- en/of windsensor, etc.
type

aansluitspanning

uitgangsspanning uitgangen

WUC 101 01

230V AC

24V DC
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Schakelmateriaal en toebehoren
AOZN0160 \ WLC100 \ WUC101
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Schakelmateriaal en toebehoren
WUC102 \ WUC160
Windowmaster WUC 102 BESTURING
Omschrijving
Een 230V AC / 24V DC besturing uit vuurvast polycarbonaat voor Windowmaster motoren.
• Kleur: wit.
• Afmetingen (BxHxD): 180x110x70mm.
Toepassing
De besturing kan worden toegepast voor alle 24V DC Windowmaster motoren. Op een besturing kunnen maximaal 3 motoren aangesloten worden. Aansturing kan dmv een schakelaar,
thermostaat, regen- en/of windsensor, etc.
type

aansluitspanning

uitgangsspanning

uitgangen

WUC 102 0103

230V AC

24V DC

3 x 1A

VBH Artikelnr.
804999021

ÒpQÌ"Í1YÓ

Windowmaster WUC 160 BESTURING
Omschrijving
Een 230V AC / 24V DC besturing uit vuurvast polycarbonaat voor Windowmaster motoren.
• Kleur: wit.
• Afmetingen (BxHxD): 455x240x88mm.
Toepassing
De besturing kan worden toegepast voor alle 24V DC Windowmaster motoren. Op een
besturing kunnen maximaal 4 of 8 motoren aangesloten worden. Aansturing kan dmv een
schakelaar, thermostaat, regen- en/of windsensor, etc.
type

aansluitspanning

uitgangsspanning

uitgangen

WUC 160 040A

230V AC

24V DC

4 x 4A

854815007

WUC 160 080B

230V AC

24V DC

8 x 2A

854815101
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Schakelmateriaal en toebehoren
WUC102 \ WUC160
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Schakelmateriaal en toebehoren
DC101 \ DC107 \ DC120 \ DC138 \ DMC15
Aritech MAGNEETCONTACT DC101
Opbouw magneetcontact uitgevoerd in wit kunststof.
Contact is geheel verzegeld in het huis en daarmee waterdicht.
De schakelafstand is maximaal 15mm.
Voorzien van sabotagelus.
Afmetingen (BxDxH): 50,8x9,5x9,5mm.
type

kabellengte

DC101

2m

VBH Artikelnr.
824760006

ÒrO\ Í6_Ó

Aritech MAGNEETCONTACT DC107
Inbouw magneetcontactspecifiek voor metalen deuren.
Contact is geheel verzegeld in het huis en daarmee waterdicht.
De schakelafstand is maximaal 9mm.
Voorzien van sabotagelus.
Diameter 30mm, lengte 39mm.
type

kabellengte

DC107S60

6m

VBH Artikelnr.
824760001

ÒrO\ Í1AÓ

Aritech MAGNEETCONTACT DC120
Inbouw magneetcontact met geringe inbouwdiepte.
Contact is geheel verzegeld in het huis en daarmee waterdicht.
De schakelafstand is maximaal 18mm.
Voorzien van sabotagelus.
Diameter 9,5mm, lengte 19,2mm.
type

kabellengte

DC120

2,5 m

VBH Artikelnr.
824760004

ÒrO\ Í4SÓ

Aritech MAGNEETCONTACT DC138
Inbouw magneetcontact voor profieldeuren.
Contact is geheel verzegeld in het huis en daarmee waterdicht.
De schakelafstand is18mm +/- 3mm.
Voorzien van sabotagelus.
Diameter 8mm, lengte 32mm.
type

kabellengte

DC138S60

6m

VBH Artikelnr.
824760005

ÒrO\ Í5YÓ

Eff-Eff MAGNEETCONTACT DMC15
Zeer degelijk inbouw magneetcontact uitgevoerd in aluminium.
Het magneetveld kan handmatig verdraaid worden, waardoor het schakelpunt nauwkeurig kan
worden ingesteld.
Schakelafstand is instelbaar. In stalen profielen is dit maximaal 7mm.
Leverbaar in maak- en wisselcontact.
Diameter: 15mm.
Spanning: max 0,5A bij 24V DC.
type

soort contact

DMC15 W-M

wisselcontact
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Schakelmateriaal en toebehoren
DMC21
Eff-Eff MAGNEETCONTACT DMC21
Zeer degelijk inbouw magneetcontact uitgevoerd in aluminium.
Het magneetveld kan handmatig verdraaid worden, waardoor het schakelpunt nauwkeurig kan
worden ingesteld.
Schakelafstand is instelbaar. In stalen profielen is dit maximaal 7mm.
Leverbaar in maak- en wisselcontact.
Diameter: 21mm.
Spanning: max 0,5A bij 24V DC.
type

soort contact

DMC21 W-A

wisselcontact

804785005

DMC21 M-A

maakcontact

804785000

46

Schakelmateriaal en toebehoren
DMC21
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Schakelmateriaal en toebehoren
10312 \ 10318 \ EA280
Eff-Eff KABELDOORVOER 10312
Kabeldoorvoer voor het creëren van een beschermde overgang van kozijn naar deur.
Uitvoering 10312 is bestemd voor inbouwsituaties.
Het huis is uitgevoerd in RVS, de doorvoer in vernikkeld staal.
Toe te passen bij bekabeling met diameter tot 7mm.
Afmeting van het huis (HxBxD): 330x25x17m.
type

uitvoering

openingshoek

10312-10

inbouw

110 gr.

804220030

10312-20

inbouw

180 gr.

804220912

VBH Artikelnr.

ÒpJ4#Í0*Ó
ÒpJ4{Í2aÓ

Eff-Eff KABELDOORVOER 10318
Kabeldoorvoer voor het creëren van een beschermde overgang van kozijn naar deur.
Uitvoering 10318 is bestemd voor opbouwsituaties.
De lengte van de kabeldoorvoer is 300mm.
Uitgevoerd in vernikkelde stalen mantel met witte eindkappen.
Toe te passen bij bekabeling met diameter tot 7mm.
type

uitvoering

10318W30

opbouw

VBH Artikelnr.
804220040

ÒpJ4$Í0.Ó

Abloy KABELDOORVOER EA280
Kabeldoorvoer voor het creëren van een beschermde overgang van kozijn naar deur.
Uitvoering EA280 is bestemd voor inbouwsituaties.
Het huis en de veer zijn uitgevoerd verchroomd staal.
Toe te passen bij bekabeling met diameter tot 7,5mm.
De openingshoek is maximaal 120o.
Afmeting van het huis (HxBxD): 323x23,8x17m.
type

uitvoering

openingshoek

EA280

inbouw

135 gr.
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Schakelmateriaal en toebehoren
EA281 \ DL050
Abloy KABELDOORVOER EA281
Kabeldoorvoer voor het creëren van een beschermde overgang van kozijn naar deur.
Uitvoering EA280 is bestemd voor inbouwsituaties.
Het huis en de veer zijn uitgevoerd verchroomd staal.
Toe te passen bij bekabeling met diameter tot 7,5mm.
De openingshoek is maximaal 180o.
Afmeting van het huis (HxBxD): 543x23,8x17m.
type

uitvoering

openingshoek

EA281

inbouw

180 gr.

VBH Artikelnr.
804010015

ÒpH*!Í5ÎÓ

Premium KABELDOORVOER DL050
Deze kabeldoorvoer is bedoeld om de bekabeling van de deur naar het kozijn over te brengen.
Dit gebeurt door een flexibele stalen slang om beschadigingen aan de bekabeling te voorkomen.
Eigenschappen
• Opbouwuitvoering
• Lengte 50cm
• Voorzien van stalen slang en aluminium eindstukken
• Geschikt voor kabeldiktes tot 8mm
• Wordt geleverd inclusief bevestigingsmiddelen
type

uitvoering

DL050

opbouw
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Schakelmateriaal en toebehoren
EA281 \ DL050

VBH Artikelnr.
804.500 / 0449

ÒpM LÍ9gÓ

Druk- en/of zetfouten voorbehouden.

editie oktober 2013
© VBH

Schakelmateriaal en toebehoren
875 \ 878 \ RFZ126VDS
Eff-Eff NACHTSCHOOTSIGNALERING 875
Nachtschootsignalering 875 wordt geleverd zonder sluitplaat.
Montage geschiedt achter de nachtschootsparing van de sluitplaat.
Uitgang: wisselcontact.
Max. schakelspanningt: 42V.
Max. schakelstroom: 1,5A.
Schakelafstand: 3mm.
Max. slag: 18mm.
type

VBH Artikelnr.

875

804220050

ÒpJ4%Í02Ó

Eff-Eff NACHTSCHOOTSIGNALERING 878
Nachtschootsignalering 878 is zeer compact uitgevoerd.
Het verstelbare schootcontact is variabel af te regelen en kent geen begrenzing.
Wordt geleverd met 4 meter aangegoten kabel.
Uitgang: wisselcontact.
Max. schakelspanningt: 42V.
Max. schakelstroom: 1,5A.
Schakelafstand: 3mm.
Spatwaterdicht: IP54

type

VBH Artikelnr.

878

804220060

ÒpJ4&Í06Ó

Fuhr NACHTSCHOOTSIGNALERING RFZ126VDS
Nachtschootsignalering RFZ126VDS past op alle RFF- en RFP-sluitplaten en sluitlijsten voor
kunststof en aluminium profielen van Fuhr.
Montage geschiedt achter de nachtschootsparing van de sluitplaat.
Wordt geleverd met 6 meter gemonteerde kabel.
Uitgang: wisselcontact.
Max. schakelspanningt: 30V.
Max. schakelstroom: 1A.
Waterdicht: IP67
type

VBH Artikelnr.

RFZ125VDS
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Schakelmateriaal en toebehoren
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Schakelmateriaal en toebehoren
Schakelaars \ 1010 \ WUI110 \ WLI110
greenteQ draaischakelaar
Draaischakelaar voor opbouwmontage,
Ombouwmogelijkheid vergrendeld / niet vergrendeld,
1-polig, 10 A.
montage

oppervlak

VE

opbouw

wit

per stuk

VBH Artikelnr.
804330017

ÒpK>!Í7lÓ

Eff-Eff SCHAKELAAR 1010
Opbouwschakelaar met sleutelsymbool.
Toe te passen voor het schakelen van 12-24V produkten, zoals elektrische opneners,
magneetgrendels en elektrische sloten.
Uitgevoerd in wit.
Afmetingen (HxBxD): 61x61x22mm.
type

uitvoering

1010

opbouw

VBH Artikelnr.
804220070

ÒpJ4'Í0:Ó

Windowmaster WUI 110 COMBILINK SCHAKELAAR
Bedieningspaneel voor de Windowmaster besturingen WUC 101 en WUC 102.
Dit bedieningspaneel stuurt één motor of één groep motoren aan.
De afmetingen zijn (BxHxD): 81x81x12mm.
De schakelaar is uitgevoerd in de kleur wit.
Bij het bedieningspaneel is een verbindingskabel van 4 meter inbegrepen welke voorzien is
van een Western-stekker voor koppeling met de WUC 101 of WUC 102.
type

VBH Artikelnr.

WUI 110 0102

804999025

ÒpQÌ"Í5qÓ

Windowmaster WLI 110 COMBILINK SCHAKELAAR
Bedieningspaneel voor de Windowmaster besturing WLC 100.
Dit bedieningspaneel stuurt één motor of één groep motoren aan.
De afmetingen zijn (BxHxD): 81x81x12mm.
De schakelaar is uitgevoerd in de kleur wit.
Dit bedieningspaneel verschaft een extra aansturing van één motor of één groep motoren via
de Windowmaster afstandsbediening WLR 100. De infrarood-ontvanger op het bedieningspaneel bevat een codeerschakelaar die ervoor zort dat het raam alleen door één bepaalde
afstandsbediening kan worden bediend.
type

VBH Artikelnr.

WLI 110 01
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Schakelmateriaal en toebehoren
Schakelaars \ 1010 \ WUI110 \ WLI110
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Schakelmateriaal en toebehoren
Opbouw of inbouw, diepte 45mm
Premium SLEUTELSCHAKELAARS 45MM
Deze sleutelschakelaars zijn geschikt voor het schakelen van elektrische vergrendelingen,
rolluiken of andere toepassingen. De schakelaar kan worden geleverd met pulsschakelaar met
maakcontact naar een of twee zijden. Ze zijn zowel binnen als buiten toe te passen.
Eigenschappen
• Keuze uit opbouw of inbouw
• Voorzien van maakcontact
• Voorzien van pulsschakelaar
• Behuizing uit aluminium, IP55
• Maximale schakelstroom is 5A
type

uitvoering

SE-APB1-2T

opbouw

804.500 / 0036

SE-UPB1-2T

inbouw

804.500 / 0037
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Schakelmateriaal en toebehoren
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Schakelmateriaal en toebehoren
SA165
HvN VOEDING SA165
Toepassing
Voeding voor de HvN en Fuhr motorsloten.
Technische gegevens
• Input: 100-240V AC 1200mA
• Output: 12V DC 5,0A
• Afmetingen (LxBxH) 122x60x34mm
• Wordt geleverd inclusief 1,5m DC-snoer
type

VBH Artikelnr.

SA165

804999010

ÒpQÌ!Í0OÓ

OC VOEDING OC-A1 TBV A1- GRENDEL
Kenmerken
• Kan gelijktijdig 2 grendels voeden
• Aansluiting voor noodstroom accu
• Beveiligd tegen kortsluiting en oververhitting
Technische gegevens
• Input: 220V/50HZ 120VA
• Aansluiting naar noodstroomaccu: 3x12V
• Extra output: 12V DC max. 0,2A
• Output: 24V DC 4A piekstroom, 1A continue
• Afmetingen (LxBxH): 157x118x90mm
type

VBH Artikelnr.

OC-PS24D52

704600011

ÒfN !Í1QÓ

OC A1 AANSLUITKABEL BK
Kenmerken
• 1,5mm2 voor de 2,2A inschakelspanning op 25m bij twee grendels tegelijkertijd, of 50m bij 1
grendel door te voeren
• 0,22m2 voor de signaleringsdraden
• Combinatie vereenvoudigt installatie bij flexibele kabeldoorvoeren voor kabelovergang van
deur naar kozijn
type

lengte

OC-BK-5

5m
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Schakelmateriaal en toebehoren
SA165
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Toegangscontrole
K1000 \ Anykey 496
Sewosy CODETABLEAU K1000
Uitvoering
Stand-alone codetableau K1000 is uitgevoerd in RVS met verlichte toetsen. Door middel van
een tweetal LED's wordt aangegeven of er al dan niet toegang wordt verleend.
Specificaties
• Afmetingen HxBxD = 120x76x28mm
• Stof- en waterdichtheid IP65
• Aansluitspanning 12-24V AC/DC
• Schakeltijd instelbaar 1-99 seconden
• 2 relais, 125V AC / 0,5A - 30V DC / 2A
• 1000 codes t.b.v. eerste relais, 10 codes voor tweede relais
type

VBH Artikelnr.

K1000

814099100

ÒqHÌ*Í0bÓ

Eff-Eff ANYKEY CODESLOT MET TOETSTABLEAU 496
Werking
Het Anykey codeslot is speciaal geschikt voor extra beveiligde ruimtes en toegangsdeuren.
Het massieve RVS veiligheidsschild (SKG**) met geïntegreerd codetableau is geschikt voor
binnen- en buitentoepassing. De kruk is voorzien van een slipkoppeling waardoor bij het blokkeren van de binnenkruk toch toegang verkregen kan worden via de buitenkant.
Eigenschappen
• Schildbreedte slechts 35mm
• Stof- en waterdichtheid IP54
• Leverbaar in PZ72 en PZ92
• Past op alle DIN-sloten
• 39 gebruikerscodes te programmeren
• Geschikt voor hoogfrequent gebruik
Opties
• Kerntrekbeveiliging
• 22mm rondcilinder
• Noodstroomvoorziening
Let op: bij bestelling dient de deurdikte te worden opgegeven.
type

draairichting

PZ-maat

496B10E92KR8

rechtswijzend

92

244220009

496A10E92KR8

linkswijzend

92

244220008

rechtswijzend

92

kerntrek

244220004

linkswijzend

92

kerntrek

244220007
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Toegangscontrole
Biokey Inside
Idencom BIOKEY INSIDE CODETABLEAU
Uitvoering
Het stand-alone codetableau meet (HxBxD) 75,4x44,6x29mm.
De bedrijfsspanning bedraagt 8-24V DC.
Potentiaalvrij schakelcontact is maximaal belastbaar tot 24V DC 500mA.
De waarde voor stof- en waterdichtheid IP65 maakt het schikt voor buitengebruik.
Door het gecodeerde signaal van het tableau naar de ontvanger is manipulatie onmogelijk.
Bediening
Het codetablau kan worden geprogrammeerd met een 4 tot 6 cijferige code. Bij juist ingeven
van de code wordt het schakelcontact geactiveerd.
Na het ingeven van meerdere foutieve codes komt het codetableau in een beveiligingsmodus
waarbij de wachttijd steeds verder oploopt (van 1 minuut, 5 minuten, 30 minuten, 1 uur, naar
continue). Deze blokkeringen zijn door de geautoriseerde gebruikers in een ogenblik op te
heffen.
Opties
De premium uitvoering maakt een totaal van 20 gebruikerscodes mogelijk.
type

uitvoering

670 803

RVS

VBH Artikelnr.
804415102

ÒpL/*Í2GÓ

Idencom BIOKEY INSIDE BLUETOOTH
Uitvoering
De stand-alone bluetooth bediening meet (HxBxD) 75,4x44,6x29mm.
De bedrijfsspanning bedraagt 8-24V DC.
Potentiaalvrij schakelcontact is maximaal belastbaar tot 24V DC 500mA.
De waarde voor stof- en waterdichtheid is IP54. Door het gecodeerde signaal van de bluetooth
bediening naar de ontvanger is manipulatie onmogelijk.
Bediening
De bluetooth bediening kan door middel van een code worden gekoppeld met mobiele
telefoons welke voorzien zijn van bluetooth. Het aantal te koppelen telefoons is onbeperkt. De
afstand waarop de bluetooth bediening de telefoon detecteert is instelbaar.

type

uitvoering

677 803

RVS

VBH Artikelnr.
804415103

ÒpL/*Í3MÓ

Idencom BIOKEY INSIDE FINGERPRINT
Uitvoering
De fingerprintlezer meet (HxBxD) 75,4x44,6x29mm.
De bedrijfsspanning bedraagt 8-24V DC.
Potentiaalvrij schakelcontact is maximaal belastbaar tot 24V DC 500mA.
De waarde voor stof- en waterdichtheid IP56 maakt het schikt voor buitengebruik.
Door het gecodeerde signaal van de lezer naar de ontvanger is manipulatie onmogelijk.
Bediening
De fingerprintlezer kan d.m.v. een afstandsbediening worden ingelezen. Het maximum aantal
verschillende vingers bedraagt 150. Wordt een juiste vinger over de sensor bewogen dan
wordt het schakelcontact geactiveerd.
Bij manipulatie met niet ingelezen vingers komt de fingerprintlezer in een beveiligingsmodus.
Deze blokkering is door de geautoriseerde gebruikers in een ogenblik op te heffen.
De fingerprint wordt geleverd inclusief afstandsbediening voor het programmeren.
Opties
• Aansturen van 2 relais.
• Netwerkuitvoeringen met maximaal 250 of 500 gebrukikers.
type

uitvoering

680 803

RVS
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Toegangscontrole
Guardian \ Protector
DOM GUARDIAN
De beslaglezer van DOM
Comfort en gemak zijn met uitstek de twee belangrijkste eigenschappen van de DOM Guardian. Dit toegangscontroleproduct is zowel qua functie, design en techniek hoogstaand.
Zowel de lezer, de intelligentie, de batterij, het energiemanagement als de geavanceerde
motorgestuurde koppeling zijn zo ingenieus ontwikkeld dat deze verwerkt zijn in slechts een
zijde van het beslag. Dit heeft als voordeel dat de montage in een handomdraai is gedaan.
Lastige bekabeling door de deur is definitief verleden tijd.
Kenmerken:
• Schildmaten buiten 260 x 38 x 23 mm
• Schildmaten binnen 250 x 35 x 8 mmDIN links en rechts om te zettenBlind, met PZ of 22mm
rondprofiel leverbaar
uitvoering

kruk

PZ

krukgat

SKG

garnituur

L-kruk

-

8mm

-

ganituur

L-kruk

72

8mm

***

VBH Artikelnr.
814150001
814.150 / 0002

ÒqIR Í1}Ó
ÒqIR Í2ÌÓ

DOM PROTECTOR
De elektronische cilinder voor eenvoudige montage achteraf.
Door zijn vele verschillende varianten kan de DOM Protector op vele manieren worden
ingezet: van een enkelvoudige installatie d.m.v. het intelligent transponder concept tot en met
een online-sluitsysteem.
De DOM Protector biedt standaard volledige zekerheid, flexibiliteit en comfort. De cilinder
garandeert maximale beveiliging tegen elektronische en mechanische pogingen tot manipulatie.
Dubbele cilinder
In bijna 80% van alle situaties wordt de dubbele cilinder toegepast. Hiervan is de binnenknop
altijd bedienbaar, de leesknop (buiten) met de elektronica regelt de toegang.
Halve cilinder
Geschikt voor kasten in alle vormen, garages, poorten of sleutelkasten: door de mogelijkheid
de stroomvoorziening en de intelligentie in een knop te integreren zijn deze toepassingen
mogelijk geworden met de halve cilinderconstructie van de DOM Protector.
Dubbele cilinder, tweezijdig lezend
Zowel de buiten- als de binnenknop zijn vrij draaiend. Daarom is voor het openen van de
deur - van welke kant dan ook - identificatie d.m.v. een transponder noodzakelijk. Hierdoor is
bijvoorbeeld een in- en uitgangscontrole via de cilinder mogelijk.
type

uitvoering

SKG

PROTIPXX1

IP65

***

254150100

***

254150101

PROTXX1
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Drukkergarnituren en toebehoren
2018/6011 \ 2018/6035 \ 740/6011
HvN KRUK 2018 OP SCHILD 6011
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
• Getest op 1.000.000 bedieningen
• Links en rechts toepasbaar
• Bevstiging middels 3 bouten M6
• Buitenschild: 258x33x12mm
• Binnenschild: 258x33x9mm

PZ-maat

kleur

SKG

toepassing

92

EV1

-

binnenzijde

249400215

92

EV1

**

buitenzijde

249400220

-

EV1

**

buitenzijde

249400951
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HvN KRUK 2018 OP SCHILD 6035
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
• Getest op 1.000.000 bedieningen
• Links en rechts toepasbaar
• Bevstiging middels 3 bouten M6
• Buitenschild: 258x33x15mm

PZ-maat

kleur

SKG

toepassing

92

EV1

***

buitenzijde

VBH Artikelnr.
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Ò8~ 'Í9dÓ

HvN DUWER 740 OP SCHILD 6011
De HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit.
Specificaties:
• Afgerond schild
• Links en rechts omkeerbaar
• Bevstiging middels 3 bouten M6
• Buitenschild: 258x33x12mm

PZ-maat

kleur

SKG

toepassing

92

EV1

**

buitenzijde
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Drukkergarnituren en toebehoren
2018/6011 \ 2018/6035 \ 740/6011
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Drukkergarnituren en toebehoren
740/6035 \ 2018/6015 \ 740/6015
HvN DUWER 740 OP SCHILD 6035
De HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit.
Specificaties:
• Afgerond schild
• Links en rechts omkeerbaar
• Bevstiging middels 3 bouten M6
• Buitenschild: 258x33x15mm

PZ-maat

kleur

SKG

toepassing

92

EV1

***

buitenzijde

VBH Artikelnr.
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HvN KRUK 2018 OP SCHILD 6015
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
• Getest op 1.000.000 bedieningen
• Links en rechts toepasbaar
• Bevstiging middels 3 bouten M6
• Buitenschild: 258x50x12mm
• Binnenschild: 258x50x9mm

PZ-maat

kleur

SKG

toepassing

72

EV1

***

buitenzijde

249400604

92

EV1

***

buitenzijde

249400600

72

EV1

-

binnenzijde

249400605

92

EV1

-

binnenzijde

249400601
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Ò8~
Ò8~
Ò8~
Ò8~

\Í4LÓ
\Í04Ó
\Í5RÓ
\Í1:Ó

HvN DUWER 740 OP SCHILD 6015
De HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit.
Specificaties:
• Afgerond schild
• Links en rechts omkeerbaar
• Bevstiging middels 3 bouten M6
• Buitenschild: 258x50x12mm

PZ-maat

kleur

SKG

toepassing

72

EV1

***

buitenzijde

249400929

92

EV1

***

buitenzijde

249400166
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Druk- en/of zetfouten voorbehouden.

Ò8~ |Í9ÌÓ
Ò8~ 0Í6vÓ

Drukkergarnituren en toebehoren
740/6035 \ 2018/6015 \ 740/6015
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NOTITIES
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