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Beveiligingsinrichtingen
voor de veiligheid van personen, machines en installaties



First in safety
Veiligheid is voor ons meer dan alleen business. Veiligheid is onze motivatie en onze belofte aan u. Al meer dan dertig 
jaar lopen wij voorop bij de bescherming van mens en machine. Met onze hoogwaardige veiligheidsheksystemen zet-
ten wij als een van de toonaangevende en grootste producenten in Europa telkens weer nieuwe maatstaven. Flexibel, 
compleet en zo nodig absoluut individueel, ontwikkelen en vervaardigen wij oplossingen voor machines en installaties 
waarmee lange levensduur, functionaliteit en veiligheid onder één noemer worden gebracht. Daartoe vertrouwen wij niet 
alleen op de know-how die wij hebben verzameld, maar wij passen tevens een groot aantal certificerings- en  testproce-
dures toe. Wij doen dat in het bewustzijn dat wij daarmee de veiligheid ontewikkelen en bevorderen, voor onszelf,  onze 
klanten en onze zakenpartners. Om voor u zoveel mogelijk zekerheid te waarborgen biedt Brühl u alles op het gebied van 
de beveiliging van machines en installaties uit één hand, met het predicaat „Made in Germany“.
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Veiligheid op alle niveaus – voor mens en machine
Toonaangevend in kwaliteit en veiligheid. Dat is het waarin Brühl zich als een van de grootste fabrikanten van veilig-
heidsvoorzieningen voor machines en installaties onderscheidt. Al meer dan dertig jaar verbinden wij ons streven naar 
waardevastheid met de eisen aan maximale veiligheid – ook voor wat betreft de milieuaspecten. Daarom leggen wij onze 
focus naast individuele advisering en begeleiding zonder uitzondering ook op gecertificeerde kwaliteit voor een faire prijs 
– van begin tot eind. Door toepassing van hoogwaardige materialen en voortdurende controles waarborgen wij maximale 
levensduur,  robuustheid en stabiliteit. Om die kwaliteit blijvend te kunnen leveren kiezen wij ervoor in onze thuisbasis in 
Netphen te produceren en het predicaat „Made in Germany“ laat onze regionale verbondenheid zien.
Meer informatie vindt u in onze leidraad voor machineveiligheid, die wij u graag toesturen en die u ook op onze website 
kunt downloaden.
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Veiligheid
Gewaarborgde kwaliteit – gegarandeerd
Voor een maximale beveiliging van personen, machines en installaties onderwerpen  
wij alle veiligheidscomponenten voordat wij die op de markt introduceren aan uitgebreide  
testprocedures in ons eigen testlaboratoriumum. De getoetste kwaliteit wordt bovendien  
door de TÜV bevestigd, bv. door certificering overeenkomstig DIN EN ISO 9001, die een  
onberispelijke en gelijkmatige productkwaliteit bevestigt.

Made in Germany
De afschermingen van Brühl Safety GmbH 
worden uitsluitend geproduceerd in de 
vestiging  Netphen in het Duitse Siegerland. 
Onze vestigingsplaats in Duitsland bete-
kent voor ons gekwalificeerd personeel, 
duurzame werkgelegenheid en daardoor 
hoogwaardige kwaliteitsproducten voor de 
machine- en installatiebouw.

Production monitored, type-tested.
Met het keurmerk „Bauart geprüft“ van de keuringsorganisatie 
TÜV Süd wordt de veiligheid van het product geattesteerd. Het 
productieproces wordt door de TÜV met regelmatige tussenpozen 
direct in de fabriek gecontroleerd.

ISO 9001
Als innovatieve en concurrerende onderneming Brühl Safety 
GmbH aan alle eisen van een kwaliteitsbeheersysteem overeen-
komstig DIN EN ISO 9001. Onze producten bieden niet alleen 
maximale veiligheid en kwaliteit, maar kunnen ook flexibel aan de 
behoeften van de klant worden aangepast. Om aan de norm voor 
kwaliteitsbeheer te blijven voldoen werken wij voortdurend aan  
de verbetering van onze producten en onze service.

Veiligheid – 
Crashtest voor veiligheidshekken
Voor veiligheid zijn tests nodig! Om dat zonder uitzondering te waarborgen nemen wij bij Brühl af  
en toe ook het voortouw. Al in 2009 hebben wij bij een afstudeerscriptie in het kader van een samen-
werking met een hogeschool, met behulp van een slagproefopstelling met slinger uitgebreide 
testreeksen uitgevoerd op het gebied van het beschermingsniveau van veiligheidshekwerken - en  
de tests sindsdien constant voortgezet.
De ISO-norm 14120 „Veiligheid van machines – Afschermingen“ noemt meetprocedures zoals de 
slagproef met een slinger om de stabiliteit van een afscherming betrouwbaar te beoordelen. Bij de 
slagproef met slinger botst een slaghamer met een gedefinieerde grootte en massa gecontroleerd 
tegen verschillende plekken van een afscherming. Met behulp van hogesnelheidscamera’s worden  
de afzonderlijke testreeksen grondig gedocumenteerd en vervolgens geëvalueerd.
Zo biedt de Brühl-methode van slagproef met slinger de mogelijkheid de dynamische belastbaarheid 
van veiligheidsvoorzieningen op reproduceerbare wijze te meten en te evalueren. Bovendien ver-
leent die methode gedefinieerde veiligheidsdoelen voor veiligheidshekwerken overeenkomstig ISO 
14120 (zie bijlage D.5 Slingerslagproef). Een omstandigheid die u dubbele zekerheid biedt voor uw 
Brühl-veiligheidshekwerk en u gecertificeerde kwaliteit belooft.
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Vormgevingsmogelijkheden

Brühl bekent kleur 
U heeft de keus uit meer dan 200 verschillende RAL-tinten/NCS-kleuren

Veiligheidsheksystemen op maat – 
de speciale oplossing van Brühl
Betrouwbaar als een serieproduct en toch zo uniek als een maatproduct.  
Dat maken wij bij Brühl allemaal waar met onze speciale oplossingen. Met behulp van onze 
hooggekwalificeerde medewerkers ontwikkelen wij perfect passende veiligheidsheksystemen 
die precies op de behoeften van onze klanten.aansluiten. Zo scheppen wij met geavanceerde 
CAD-bewerkingen en een persoonlijke begeleiding de perfecte randvoorwaarden om u maatwerk 
te kunnen leveren. Daartoe ontwikkelen wij samen met u op basis van de relevante gegevens een 
individueel veiligheidsheksysteem dat voor u werkelijk passend is.

Decente integratie of bewust felle contrasten - wat betreft kleuren kent Brühl geen grenzen. 
Het oppervlak van onze hekken kan heel speciaal in de kleur naar uw wens worden gelakt 
en aangepast. Eén- of tweekleurig, speciale of standaardkleuren, de keus is aan u! Om een 
maximale houdbaarheid te bereiken worden alle elementen van het gewenste veiligheids-
heksysteem gezandstraald en vervolgens gepoedercoat of verzinkt.

Veiligheid met een eigen karakter –
veel vrijheid in vormgeving  
en ontwikkeling
Voor ons is niet elk hekwerk hetzelfde. Net zoals uw onderneming een eigen karakter 
heeft, kan met Brühl ook uw veiligheidsheksysteem een uniek product worden.  
Grenzen leggen wij met onze Brühl-veiligheidshekken, hef en roldeuren en de  
bijpassende schakelaars uitsluitend in overeenstemming met de door u gegeven  
randvoorwaarden.



brühl · servIce  1716  brühl · servIce

www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com

ON
DE

RN
EM

IN
G

Service Service

Gewoon zekere ondersteuning 
De Brühl-volledig-veilig-service
Voor elke mogelijke toepassing de optimale oplossing te bieden is voor Brühl 
het opperste gebod. Met een grote verscheidenheid aan diensten willen wij onze 
hoogwaardige veiligheidsvoorzieningen voor de machine- en installatiebouw 
completeren. Onze ervaren specialisten begeleiden en ondersteunen u met de 
Compleet zeker-service bij alle vragen betreffende ontwikkeling, beproeving en 
onderhoud van veiligheidshekwerken – direct ter plaatse en op afstand.

Veiligheidscheck
Met behulp van de jaarlijkse Brühl-veiligheidschecks 
volgens de normen DIN EN ISO 12100, DIN EN ISO 
13857, DIN EN 14120 en DIN EN 141.19 blijft het risico 
van doelbewuste manipulaties en de daaruit resulteren-
de aansprakelijkheid van de exploitant van de installatie 
tot een minimum beperkt.

Montageservice wereldwijd
Van de handleiding via de installatie tot aan de complete 
montage. De wereldwijd beschikbare montageservice 
van Brühl voert de vakkundige montage van afscher-
mingen ter plaatse uit met behulp van gekwalificeerde 
specialisten.

Onderhoud en nazicht
Zorgvuldig onderhoud en nazicht verhogen de  
levensduur en de functionaliteit van de afschermingen 
aantoonbaar. Desgewenst kan Brühl het regelmatige  
onderhoud en nazicht van aangedreven deuren en  
poorten verzorgen.

Poorten getest overeenkomstig ASR A1.7  
(Duitse arboregeling)
ASR A1.7  legt de verplichting op om aangedreven 
beveiligingspoorten voor machines regelmatig te testen. 
Afhankelijk van het aantal hefinrichtingen en van het 
toepassingsgebied laat Brühl zowel eigen producten als 
producten van andere fabrikanten door eigen specialis-
ten testen en verzorgt de vereiste testdocumentatie.

Untersteuning bij de risicobeoordeling
De door de wetgever geëiste risicobeoordeling is voor 
elke bouwer van machines en installaties een noodzake-
lijke stap op weg naar het verkrijgen van een CE-marke-
ring. Op basis van de risicobeoordeling van onze klanten 
en interessenten ondersteunen wij hen bij de juiste 
planning van afschermingen, met name bij vragen met 
betrekking tot bijzondere toepassingen.

CAD-bewerking
Aanpassings- en wijzigingswensen direct in het project-
layout realiseren. Met de afdeling order- en projectafhan-
deling van Brühl en de bijbehorende CAD-arbeidsplaats-
en hebben wij alles in huis om de complete ontwikkeling 
van machine- en installatiebouw te garanderen.

Advisering en projectbeheer
Individueel advies en zekerheid bij de planning in een 
one-stop shop oplossing. Of dat nu wordt gerealiseerd 
door een gedetailleerde analyse voordat met de ontwikke-
ling van het eigenlijke veiligheidshekwerk wordt begon-
nen, of door de competente begeleiding door een eigen 
projectleider, Brühl zorgt er altijd voor dat de randvoor-
waarden voor elk project perfect zijn, van het startschot 
tot aan de finish.
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Brühl interactief
CAD-gegevens, app, filmportaal
In de verschillende afdelingen van onze mediatheek op internet vindt u 
heel veel over het onderwerp beveiligingsinrichtingen, hetzij als download, 
hetzij om direct te bekijken op de website. Neem gewoon eens een kijkje bij 
www.bruehl-safety.com. Veel plezier! 

Brühl veiligheidsafstandsconfigurator-app

Brühl Safety Fence Designer

Beveiliging kan men zien – het Brühl-filmportaal

Brühl-3D-onderdelencatalogus

De Brühl-veiligheidsafstandsconfigurator is bedoeld voor personen 
die zich bij de ontwikkeling van machines en installaties in het kader 
van de beoordeling van risico‘s en gevaren bezighouden met veilig-
heidsafstanden bij veiligheidsvoorzieningen, of voor projectleiders 
die bij de montage van veiligheidshekken op de bouwplaats de vei-
ligheidsafstanden moeten controleren. Gebruikers hebben de keus 
tussen de desktop-variant, de mobiele web-variant of een app-versie.

Met het interactieve Brühl-hekwerkplanningstool wordt de individu-
ele planning van veiligheidsheksystemen ook zonder eigen CAD-sys-
teem en softwarekennis mogelijk. De door CADENAS ontwikkelde 
Brühl Safety Fence Designer biedt u de mogelijkheid op eenvoudige 
wijze 3D-modellen van hekwerken te maken. Met behulp van de 
intuïtief bedienbare gebruikersinterface ontwerpt u met een paar 
kliks complete veiligheidshekwerken of delen daarvan.  
Zo kunnen geplande Brühl-veiligheidshekken eenvoudig in bestaan-
de afschermingsconstructies worden geïntegreerd.

Toepassing, veiligheid en uitbreiding – wij geven voorlichting! De 
belangrijkste informatie over onze Brühl-veiligheidsvoorzieningen 
voor machine- en installatiebouw vindt u op ons Brühl filmportaal 
en op het Brühl Safety Youtube-Channel. Ingedeeld in verschillende 
categorieën krijgt u in vereenvoudigde vorm de belangrijkste gege-
vens over onze onderneming en onze producten. Behalve de nieuwe 
Brühl-imagefilm kunt u uit gewone en 3-D-productfilmen kiezen.

Veiligheidshekwerken van Brühl kunnen met behulp van de besta-
ande 3D-Step-bestanden uit de 3D-onderdelencatalogus zonder 
probleem exact worden ontworpen en vervaardigd. Nadat u zich 
heeft geregistreerd krijgt u toegang tot het portaal en daarmee de 
beschikking over alle voorhanden 3D-onderdelen van Brühl. Zo kunt 
u van begin af aan met uw eigen CAD-systeem werken.

nteractIvIteit InteractIvIteit
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Brühl-leidraad voor  
het bestellen
In 9 stappen naar uw  
beveiligingsinrichting
Hier bieden wij u een overzicht hoe eenvoudig u met onze catalo-
gus uw individuele beveiligingsinrichting kunt uitkiezen. Met de 
checklist geven wij u een extra controlemogelijkheid om ervoor te 
zorgen dat bij de aflevering alles passend is. Voor vragen en hulp 
staan onze experts u graag met raad en daad ter zijde.

Checklist
Verplichte gegevens voor een aanvraag 
naar Brühl veiligheidsheksystemen

    Hekhoogte

    Afstand tot de vloer

    Veiligheidsheksysteem

    Rasterpanelen/vulling

    Staanders

    Deuren

    Toebehoren

    Vloerbevestiging

    Veiligheidsschakelaars

    Aanbouwsysteem voor  
veiligheidsschakelaars

    Kleur/oppervlak

    Technische planning gewenst?

    Montage gewenst?

    Afleveradres (bouwlocatie) aangeven

1
VEILIGHEIDSHEKSYSTEEM  
KIEZEN

2
RASTERPANELEN/ 
VULLING 
KIEZEN

3
STAANDERS  

KIEZEN

4
DEURPRODUCT  
KIEZEN

5 TOEBEHOREN   
KIEZEN

6
VLOERBEVESTIGING   
KIEZEN

7
SCHAKELAARTYPE   
KIEZEN

8
AANBOUWSYSTEEM  
VOOR VEILIGHEIDS- 

SCHAKELAARS   
KIEZEN

9
KLEUR/OPPERVLAK   

KIEZEN

Leidraad voor het bestellen Leidraad voor het bestellen



Brühl Veiligheidsheksystemen
Na meer dan 30 jaar ervaring en ontwikkeling in nauwe samenwerking met onze klanten is het volgende duidelijk gewor-
den: De gevallen waarin veiligheidshekwerken in de praktijk worden toegepast zijn zo divers dat er geen uniforme stan-
daardoplossing voor veiligheidshekwerken is. Daarom bieden wij onze klanten de veiligheidsheksystemen FLEX II,  
ZAUN II en WAND II in individuele uitvoeringen aan.
Op de volgende bladzijden tonen wij u de „standaarduitvoeringen“ van de Brühl-veiligheidsheksystemen, die voor elk 
project worden aangepast aan de bestaande situatie van de machines en installaties. Dankzij de afscherming met het 
passende veiligheidsheksysteem kunnen onze klanten erop vertrouwen dat hen de optimale oplossing voor de betreffen-
de toepassing wordt geboden, waarbij rekening wordt gehouden met de meest uiteenlopende bedrijfssituaties.
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Dankzij de constructie zonder raamwerk van het veiligheidsheksysteem FLEX II is optimaal zicht op het productieproces met  een hoog veiligheidsniveau gewaarborgd.

Overzicht van de veiligheidsheksystemen

Veiligheidsheksystemen

FLEX II 
.

FLEX II  
Hoog heksysteem

ZAUN II 
Rastervullingen

ZAUN II 
Plaatwerk

WAND II 
Metaalplaat

WAND II 
met  zichtvensters

Afmetingen max. hoogte 2600 mm 4835 mm 2600 mm 2600 mm 2600 mm 2600 mm

min. hoogte 1400 mm 2835 mm 1400 mm 1400 mm 1400 mm 2000 mm

max. asmaat 2210 mm 2230 mm 2410 mm 2410 mm 1510 mm 1510 mm

min. asmaat 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 1000 mm

max. paneelbreedte 2130 mm 2130 mm 2330 mm 2330 mm 1440 mm 1440 mm

min. paneelbreedte 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 240 mm 940 mm

Vullingsvarianten FLEX II ● ● ● × × ×

Gegolfd rastrerwerk 40 × × ● × × ×

Gegolfd rastrerwerk 25 × × ● × × ×

Gelast rasterwerk 40 × × ● × × ×

Polycarbonaat × × × ● × ●

Oogbeschermingsruit roodbruin (T50) × × × ○ × ●

Oogbeschermingsruit groen (T75/T90) × × × ○ × ●

Metaalplaat (t = 1.5 mm) × × × ● ● ●

Geperforeerde plaat met ronde gaten Rv 5-8 × × × ● × ×

Geperforeerde plaat met vierkante gaten Qg 8-12 × × × ● × ×

Grote  
verscheidenheid  
van oppervlakken

Poedercoating ● ● ● ● ● ●

Thermisch verzinkt ● ● ● ● ● ●

Toebehoren  
optioneel

Aardverbinding ● ● ● ● ● ●

Kabelkanaalsteunen ● ● ● ● ● ●

Montage van ruiten × × ● ● ● ●

Uitsparingen ● ● ● ● ○ ×

● Combinatie is mogelijk.  × Combinatie is niet mogelijk.  ○ Combinatien is optioneel mogelijk.

Veiligheidsheksystemen
Het passende veiligheidsheksysteem 
voor elke toepassing
Welk veiligheidsheksysteem is voor uw concrete geval het passende?
Het gemakkelijk te monteren FLEX II-systeem, het stabiele systeem ZAUN II of 
het systeem WAND II dat volledige bescherming biedt? U heeft de keus uit drie 
basissystemen die precies aan uw individuele eisen aangepast worden.

WAND II Plaatstaal

FLEX II 

FLEX II h
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Veiligheidsheksysteem
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BRÜHL
VEILIGHEIDSHEK-

SYSTEEMW
AND  II

FLEX  II

WAND II Brühl 
Veiligheidsheksysteem

MET ZICHTVENSTERS

FLEX II Brühl 
Veiligheidsheksysteem

WAND II Brühl 
Veiligheidsheksysteem

METAALPLAAT

FLEX II Brühl 
Veiligheidsheksysteem

HOOG HEKSYSTEEM

ZAUN II Brühl 
Veiligheidsheksysteem

VLAKVULLINGEN

ZAUN II Brühl 
Veiligheidsheksysteem

RASTERVULLINGEN



WAND II Brühl 
Veiligheidsheksysteem

ZAUN II Brühl 
Veiligheidsheksysteem

FLEX II Brühl 
Veiligheidsheksysteem
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Standaard producteigenschappen van alle 
Brühl-veiligheidsheksystemen met  
verwijzing naar de betreffende normen

Modern design  
door een glad verloop van het 
hek, staanders worden niet door 
hekpanelen afgedekt, geringe 
totale dikte van het hekwerk 
B EN ISO 14120; 5.3.7/5.23

Flexibel aanpasbaar
Panelen kunnen naast 
elkaar of boven elkaar 
worden geplaatst (bv. uit-
sparingen, schuine kanten, 
omrandingen, scheidings-
punten mogelijk)   
B EN ISO 14120; 5.2.1/5.3.1/5.3.7

Veilige montage  
en demontage 
wordt gedaan vanaf de 
buitenkant

Robuuste  
materiaaldikte van de 
staander-profielen   
van minstens 2.0 mm  
B EN ISO 14120; 5.1.3/5.4.2

Gevloeiboorde  
schroefdraad  
voor een zekere bevestiging 
van de panelen
B EN ISO 14120; 5.3.8/5.4.4

Panelen afzonderlijk 
demontabel
zonder de aangrenzende 
panelen te destabiliseren  
B EN ISO 14120; 5.4.3

Verwijderen
alleen met  
gereedschap 
Het bevestigingsmateriaal 
kan alleen met behulp 
van gereedschap worden 
verwijderd  
B EN ISO 14120; 5.3.9

Verscheidenheid  
van kleuren  
in verschillende kleuren 
en thermisch verzinkt 
leverbaar  
B EN ISO 14120; 5.2.2/5.2.4/5.9

Montage alleen in een 
bepaalde positie  
doordat in het staan-
derprofiel boringen zijn 
aangebracht/foutieve 
montage wordt vermeden  
B EN ISO 13857; 4.2.2/4.3 
B EN ISO 14120; 5.2.6

Maximale stootvastheid 
van de laklaag 
door gezandstraalde en  
poedergecoate elementen 
B EN ISO 14120; 5.6

Hoogteaanpassing
voor vloeren met grotere 
oneffenheden, optioneel 
leverbaar
B EN ISO 14120; 5.2.6

Optimale stabiliteit
door rondom gelaste  
verbinding van vloerplaat  
en staanderprofiel  
B EN ISO 14120; 5.1.3/5.3.8/5.4.2/5.4.3

Geen uitstekende 
dwarsdraden 
dus geen randen om  
over het hek te kunnen 
klimmen   
B EN ISO 14120; 5.18

Stabiele vloerplaat  
met vier gaten
voor een betrouwbare  
bevestiging aan de vloer
B EN ISO 14120; 5.1.3/5.3.8/5.4.2/5.4.3

Eenvoudige instelling van 
de justeerbare staander
door instelbaarheid bij  
enigszins oneffen grond, 
optioneel leverbaar
B EN ISO 14120; 5.2.1

Verschillende  
afstanden tot de 
vloer mogelijk   
B EN ISO 13857; 4.3

2 mm

175 mm 20 mm
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Flexibele breedten  
Rasterwerk kan in de  
breedte met 23 mm of  
een veelvoud daarvan  
worden ingekort  
B EN ISO 14120; 5.3.7

Materiaal is zeer vlak,  
optimaal zicht op  
het proces
door raamloze constructie met een spleet-
vormige opening van 20 × 200mm
B EN ISO 14120; 5.2.2/5.2.4/5.9

Geïntegreerde  
hoogte-aanpassing 
per paneel +6/-1 mm
B EN ISO 14120; 5.2.2

Flexibele hoekposities 
Het hek kan onder elke willekeurige  
hoek worden gemonteerd
(ovale hekplanning mogelijk) Hoge stabiliteit

met een laag gewicht
Rasterpanelen bestaan uit  
metaaldraad en  
afgeronde staalstrips
B EN ISO 14120; 5.2.5/5.4.3

Gemakkelijk te monteren
Zijdelingse maattolerantie  
van +/-2,37 mm

Schuine hekpanelen
bv. voor de inloop van transportbanden
B EN ISO 14120; 5.3.2/5.3.7

Onverliesbaarheid van het 
bevestigingsmateriaal 
Bevestigingsmateriaal blijft met 
schroeven aan de panelen
B EN ISO 14120; 5.3.8/5.4.4/5.19

Veiligheidsheksysteem FLEX II 
Altijd aan de veilige kant
Het veiligheidsheksysteem FLEX II is een stabiele afscherming met standaard 
rasterpanelen en staanders, die met alle deurproducten van Brühl compatibel 
zijn. Het modulaire concept maakt het systeem optimaal aanpasbaar
aan de meest uiteenlopende bedrijfssituaties en het kan ter plaatse individueel 
worden ingekort. Het veiligheidsheksysteem FLEX II waarborgt daardoor maxi-
male veiligheid.
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Veiligheidsheksysteem FLEX II
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Schuin hekpaneel  
B speciale panelen, 
zie blz. 36

Schuifdeur
met slotgarnituur

Schuifdeur  
met greep en  
Schakelnokkensysteem

Polycarbonaat  
met extra  
verbindingselementen  
als beveiliging tegen 
doorgrijpen mogelijk

Vleugeldeur
met greepvoorbereiding

Vleugeldeur 
met slotgarnituur

Asmaat

Afstand tot de vloer

Verschillende  
afstanden tot de vloer

FLEX II-rasterpanelen in combinatie met een rambeveiliging

1  Hoogte 2600 mm wordt met staanderprofiel QR60 uitgevoerd, 
alle andere hoogtes met staanderprofiel QR50.

2  Asmaat bij staanderprofiel QR60 + +10 mm.
3  Definitie asmaat/matbreedte: Zie hekplanning blz. 182.
C Mathoogte is  gelijk aan hekhoogte minus afstand tot de vloer.
C Rastergrootte 23 × 200 mm, verticale draden Ø 3,5 mm, 

horizontale staalstrips 15 × 6 mm,  
horizontale draden Ø 5,5 mm.

C Maximale tolerantie in de hoogte van de matten ± 2,5 mm, 
maximale tolerantie in de hoogte van de matten ± 4,5 mm

B Kabelkanaalsteunen: zie blz. 167.
C Bij verschillende hekhoogtes kunnen de horizontale  

draden en staalstrips eventueel verspringen. 
C Bij een hekverloop met deuren  kan het voorkomen dat  

de horizontale draden en staalstrips licht in hoogte  
verspringen.

Productgroep/type

SF2

Standaard rasterpanelen voor veiligheidsheksysteem  FLEX II
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Matten- 
hoogte

geplande asmaat 2  van staandermidden tot staandermidden 3

Aantal  
staanders- 

bevestigings
materiaal per 

mat. Apart 
bestellen.
B Zie. 

blz. 166
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Feitelijke asmaat 2

303,5 395,5 510,5 602,5 694,5 809,5 901,5 993,5 1108,5 1200,5 1292,5 1407,5 1499,5 1614,5 1706,5 1798,5 1913,5 2005,5 2097,5 2212,5

Matbreedte b (asmaat - staanderprofiel - 20 mm) 3

233,5 325,5 440,5 532,5 624,5 739,5 831,5 923,5 1038,5 1130,5 1222,5 1337,5 1429,5 1544,5 1636,5 1728,5 1843,5 1935,5 2027,5 2142,5

Aantal verticale spijlen

11 15 20 24 28 33 37 41 46 50 54 59 63 68 72 76 81 85 89 94 FL2

1400 SF2 -1225 -1380 -234 -326 -441 -533 -625 -740 -832 -924 -1039 -1131 -1223 -1338 -1430 -1545 -1637 -1729 -1844 -1936 -2028 -2143 6

1600 SF2 -1425 -1580 -234 -326 -441 -533 -625 -740 -832 -924 -1039 -1131 -1223 -1338 -1430 -1545 -1637 -1729 -1844 -1936 -2028 -2143 6

1800 SF2 -1625 -1780 -234 -326 -441 -533 -625 -740 -832 -924 -1039 -1131 -1223 -1338 -1430 -1545 -1637 -1729 -1844 -1936 -2028 -2143 8

2000 SF2 -1825 -1980 -234 -326 -441 -533 -625 -740 -832 -924 -1039 -1131 -1223 -1338 -1430 -1545 -1637 -1729 -1844 -1936 -2028 -2143 8

2200 SF2 -2025 -2180 -234 -326 -441 -533 -625 -740 -832 -924 -1039 -1131 -1223 -1338 -1430 -1545 -1637 -1729 -1844 -1936 -2028 -2143 8

2400 SF2 -2225 -2380 -234 -326 -441 -533 -625 -740 -832 -924 -1039 -1131 -1223 -1338 -1430 -1545 -1637 -1729 -1844 -1936 - - 10

2600 1 SF2 -2425 - -234 -326 -441 -533 -625 -740 -832 -924 -1039 -1131 -1223 -1338 -1430 -1545 -1637 -1729 - - - - 10

Voorbeeld van artikelnummersleutel  
Product-Mattenhoogte-Mattenbreedte (naar boven afgerond) 
SF2-1825-1131

Uitsparing
B Speciale rasterpanelen 
zie blz. 36
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Veiligheidsheksysteem FLEX II hoog heksysteem – Boven elkaar geplaatste rasterpanelen in het concrete geval

Veiligheidsheksysteem FLEX II Hoog heksysteem

Hekplanning  
tot 4835 mm

Bovenelkaar plaatsen 
van rasterpanelenStabiele staanders

Verschillende  
afstanden tot de vloer

Schuifdeur met  
bovenvenster  
en slotgarnituur

Vleugeldeur
met bovenvenster en precies  
passende greepvoorbereiding
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Asmaat

Afstand tot de vloer

Productgroep/type

HSF2

Standaard rasterpanelen voor veiligheidsheksysteem FLEX II hoge hekplanning
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Mattenhoogte Geplande asmaat 2  van staandermidden tot staandermidden 3

Aantal  
staanders- 

bevestigings
materiaal per mat. 

Apart bestellen.
B Zie. blz. 166
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300 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
Feitelijke asmaat 2

303,5 395,5 602,5 809,5 993,5 1200,5 1407,5 1614,5 1798,5 2005,5 2212,5
Matbreedte b (asmaat- staanderprofiel - 20 mm) 3

233,5 325,5 532,5 739,5 923,5 1130,5 1337,5 1544,5 1728,5 1935,5 2142,5
Aantal verticale spijlen

11 15 24 33 41 50 59 68 76 85 94 FL2
2835 1 HSF2 -2660 -2815 -234 -326 -533 -740 -924 -1131 -1338 -1545 -1729 -1936 -2143 14
3035 1 HSF2 -2860 -3015 -234 -326 -533 -740 -924 -1131 -1338 -1545 -1729 -1936 -2143 14

3235 HSF2 -3060 -3215 -234 -326 -533 -740 -924 -1131 -1338 -1545 -1729 -1936 -2143 14
3435 HSF2 -3260 -3415 -234 -326 -533 -740 -924 -1131 -1338 -1545 -1729 -1936 -2143 14
3635 HSF2 -3460 -3615 -234 -326 -533 -740 -924 -1131 -1338 -1545 -1729 -1936 -2143 16
3835 HSF2 -3660 -3815 -234 -326 -533 -740 -924 -1131 -1338 -1545 -1729 -1936 -2143 16
4035 HSF2 -3860 -4015 -234 -326 -533 -740 -924 -1131 -1338 -1545 -1729 -1936 -2143 16
4235 HSF2 -4060 -4215 -234 -326 -533 -740 -924 -1131 -1338 -1545 -1729 -1936 -2143 18
4435 HSF2 -4260 -4415 -234 -326 -533 -740 -924 -1131 -1338 -1545 -1729 -1936 -2143 18
4635 HSF2 -4460 -4615 -234 -326 -533 -740 -924 -1131 -1338 -1545 -1729 -1936 -2143 18
4835 HSF2 -4660 -4815 -234 -326 -533 -740 -924 -1131 -1338 -1545 -1729 -1936 -2143 20

1  Hoogtes 2835 mm en 3035 mm worden met staanderprofiel QR60 
uitgevoerd, alle andere hoogtes met staanderprofiel QR80.

2  Asmaat bij staanderprofiel QR60 +10 mm,  
bij staanderprofiel QR80 +30 mm. 

3  Definitie asmaat/matbreedte: Zie hekplanning blz. 182.
C Mathoogte is gelijk aan hekhoogte minus afstand tot de vloer.
C Rastergrootte 23 × 200 mm, verticale draden Ø 3,5 mm,  

horizontale staalstrips 15 × 6 mm, horizontale draden Ø 5,5 mm.
C Maximale tolerantie in de hoogte van de matten ± 2,5 mm, 

maximale tolerantie in de breedte van de matten ± 4,5 mm
C De afstand tussen beide boven elkaar geplaatste matten  

bedraagt ca. 10 mm
C Bij verschillende hekhoogtes kunnen de horizontale  

draden en staalstrips eventueel verspringen
C Bij een hekverloop met deuren kunnen de horizontale draden en 

staalstrips eventueel licht verspringen.

Voorbeeld van artikelnummersleutel  
Product-Mattenhoogte-Mattenbreedte (naar boven afgerond) 
HSF2-3660-1936
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Schuin hekverloopRecht hekverloop

T-vormig hekverloop

Doorgangstaander (DP…) Doorgangstaander (DP…)

Hoekstaander (EP…)

T-verbindingsstaander (TP…)

Doorgangstaander (DP…)

30°

brühl · Veiligheidsheksysteem Flex ii   3534  brühl · Veiligheidsheksysteem Flex ii 

www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com

VE
IL

IG
HE

ID
SH

EK
SY

ST
EM

EN

Veiligheidsheksysteem FLEX II – ovaal hekverloop

Staanders voor veiligheidsheksysteem FLEX II en  
veiligheidsheksysteem FLEX II hoog heksysteem

Staanders voor veiligheidsheksysteem FLEX II
Staanders zonder hoogteaanpassing

Hek-
hoogte Doorgangsstaander Doorgangsstaander Hoekstaander T-verbindingsstaander Doorgangsstaander

instelbaar
Hoekstaander 

instelbaar
T-verbindingsstaander 

instelbaar

1400 DP-QR50-F-1400-0613 DP-QR50-F-1400-1313 EP-QR50-F-1400-1313 TP-QR50-F-1400-1313 DPJ-QR50-F-1400-1313 EPJ-QR50-F-1400-1313 TPJ-QR50-F-1400-1313

1600 DP-QR50-F-1600-0613 DP-QR50-F-1600-1313 EP-QR50-F-1600-1313 TP-QR50-F-1600-1313 DPJ-QR50-F-1600-1313 EPJ-QR50-F-1600-1313 TPJ-QR50-F-1600-1313

1800 DP-QR50-F-1800-0613 DP-QR50-F-1800-1313 EP-QR50-F-1800-1313 TP-QR50-F-1800-1313 DPJ-QR50-F-1800-1313 EPJ-QR50-F-1800-1313 TPJ-QR50-F-1800-1313

2000 DP-QR50-F-2000-0613 DP-QR50-F-2000-1313 EP-QR50-F-2000-1313 TP-QR50-F-2000-1313 DPJ-QR50-F-2000-1313 EPJ-QR50-F-2000-1313 TPJ-QR50-F-2000-1313

2200 DP-QR50-F-2200-0613 DP-QR50-F-2200-1313 EP-QR50-F-2200-1313 TP-QR50-F-2200-1313 DPJ-QR50-F-2200-1313 EPJ-QR50-F-2200-1313 TPJ-QR50-F-2200-1313

2400 DP-QR50-F-2400-0613 DP-QR50-F-2400-1313 EP-QR50-F-2400-1313 TP-QR50-F-2400-1313 DPJ-QR50-F-2400-1313 EPJ-QR50-F-2400-1313 TPJ-QR50-F-2400-1313

2600 1 DP-QR60-F-2600-0715 DP-QR60-F-2600-1515 EP-QR60-F-2600-1515 TP-QR60-F-2600-1515 DPJ-QR60-F-2600-1515 EPJ-QR60-F-2600-1515 TPJ-QR60-F-2600-1515

Staanders voor veiligheidsheksysteem FLEX II hoog heksysteem
Staanders zonder hoogte-aanpassing

Hek-
hoogte

Hoge  
doorgangsstaander

Hoge  
doorgangsstaander

Hoge  
hoekstaander

Hoge  
T-verbindingsstaander

Hoge  
doorgangsstaander 

instelbaar

Hoge hoekstaander 
instelbaar

Hoge  
T-verbindingsstaander 

instelbaar

2835 1 HDP-QR60-F-2835-0715 HDP-QR60-F-2835-1515 HEP-QR60-F-2835-1515 HTP-QR60-F-2835-1515 HDPJ-QR60-F-2835-1515 HEPJ-QR60-F-2835-1515 HTPJ-QR60-F-2835-1515

3035 1 HDP-QR60-F-3035-0715 HDP-QR60-F-3035-1515 HEP-QR60-F-3035-1515 HTP-QR60-F-3035-1515 HDPJ-QR60-F-3035-1515 HEPJ-QR60-F-3035-1515 HTPJ-QR60-F-3035-1515

3235 HDP-QR80-F-3235-1020 HDP-QR80-F-3235-2020 HEP-QR80-F-3235-2020 HTP-QR80-F-3235-2020 HDPJ-QR80-F-3235-2020 HEPJ-QR80-F-3235-2020 HTPJ-QR80-F-3235-2020

3435 HDP-QR80-F-3435-1020 HDP-QR80-F-3435-2020 HEP-QR80-F-3435-2020 HTP-QR80-F-3435-2020 HDPJ-QR80-F-3435-2020 HEPJ-QR80-F-3435-2020 HTPJ-QR80-F-3435-2020

3635 HDP-QR80-F-3635-1020 HDP-QR80-F-3635-2020 HEP-QR80-F-3635-2020 HTP-QR80-F-3635-2020 HDPJ-QR80-F-3635-2020 HEPJ-QR80-F-3635-2020 HTPJ-QR80-F-3635-2020

3835 HDP-QR80-F-3835-1020 HDP-QR80-F-3835-2020 HEP-QR80-F-3835-2020 HTP-QR80-F-3835-2020 HDPJ-QR80-F-3835-2020 HEPJ-QR80-F-3835-2020 HTPJ-QR80-F-3835-2020

4035 HDP-QR80-F-4035-1020 HDP-QR80-F-4035-2020 HEP-QR80-F-4035-2020 HTP-QR80-F-4035-2020 HDPJ-QR80-F-4035-2020 HEPJ-QR80-F-4035-2020 HTPJ-QR80-F-4035-2020

4235 HDP-QR80-F-4235-1020 HDP-QR80-F-4235-2020 HEP-QR80-F-4235-2020 HTP-QR80-F-4235-2020 HDPJ-QR80-F-4235-2020 HEPJ-QR80-F-4235-2020 HTPJ-QR80-F-4235-2020

4435 HDP-QR80-F-4435-1020 HDP-QR80-F-4435-2020 HEP-QR80-F-4435-2020 HTP-QR80-F-4435-2020 HDPJ-QR80-F-4435-2020 HEPJ-QR80-F-4435-2020 HTPJ-QR80-F-4435-2020

4635 HDP-QR80-F-4635-1020 HDP-QR80-F-4635-2020 HEP-QR80-F-4635-2020 HTP-QR80-F-4635-2020 HDPJ-QR80-F-4635-2020 HEPJ-QR80-F-4635-2020 HTPJ-QR80-F-4635-2020

4835 HDP-QR80-F-4835-1020 HDP-QR80-F-4835-2020 HEP-QR80-F-4835-2020 HTP-QR80-F-4835-2020 HDPJ-QR80-F-4835-2020 HEPJ-QR80-F-4835-2020 HTPJ-QR80-F-4835-2020

 1  Hoogtes 2835 en 3035 worden met staanderprofiel QR60 uitgevoerd, alle andere hoogtes met staanderprofiel QR80. A Bij bestelling binnenhoek (DP) en buitenhoek (EP) in acht nemen.  
C T-verbinding optioneel links of rechts – beide verbindingen leverbaar. B  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk bestellen. Zie blz. 168.

Staanders met hoogte-aanpassing Overgangsstaanders 

Hek-
hoogte

Doorgangsstaander  
met hoogte-aanpassing

Doorgangsstaander  
met hoogte-aanpassing

Hoekstaander met 
hoogte-aanpassing 

T-verbindingsstaander  
met hoogte-aanpassing 

Overgangsstaander als 
doorgangsstaander 

Overgangsstaander als 
Hoekstaander

Overgangsstaander als 
T-verbindingsstaander

Hoogte-
aanpas-
sing

+ 52 + 52 + 52 + 52

– 7 – 7 – 7 – 7

1400 DPHV1-QR50-F-1400-0613 DPHV1-QR50-F-1400-1313 EPHV1-QR50-F-1400-1313 TPHV1-QR50-F-1400-1313 UDP-QR50-F-1400-… 2 UEP-QR50-F-1400-… 2 UTP-QR50-F-1400-… 2

1600 DPHV1-QR50-F-1600-0613 DPHV1-QR50-F-1600-1313 EPHV1-QR50-F-1600-1313 TPHV1-QR50-F-1600-1313 UDP-QR50-F-1600-… 2 UEP-QR50-F-1600-… 2 UTP-QR50-F-1600-… 2

1800 DPHV1-QR50-F-1800-0613 DPHV1-QR50-F-1800-1313 EPHV1-QR50-F-1800-1313 TPHV1-QR50-F-1800-1313 UDP-QR50-F-1800-… 2 UEP-QR50-F-1800-… 2 UTP-QR50-F-1800-… 2

2000 DPHV1-QR50-F-2000-0613 DPHV1-QR50-F-2000-1313 EPHV1-QR50-F-2000-1313 TPHV1-QR50-F-2000-1313 UDP-QR50-F-2000-… 2 UEP-QR50-F-2000-… 2 UTP-QR50-F-2000-… 2

2200 DPHV1-QR50-F-2200-0613 DPHV1-QR50-F-2200-1313 EPHV1-QR50-F-2200-1313 TPHV1-QR50-F-2200-1313 UDP-QR50-F-2200-… 2 UEP-QR50-F-2200-… 2 UTP-QR50-F-2200-… 2

2400 DPHV1-QR50-F-2400-0613 DPHV1-QR50-F-2400-1313 EPHV1-QR50-F-2400-1313 TPHV1-QR50-F-2400-1313 UDP-QR50-F-2400-… 2 UEP-QR50-F-2400-… 2 UTP-QR50-F-2400-… 2

2600 1 DPHV1-QR60-F-2600-0715 DPHV1-QR60-F-2600-1515 EPHV1-QR60-F-2600-1515 TPHV1-QR60-F-2600-1515 UDP-QR60-F-2600-… 2 UEP-QR60-F-2600-… 2 UTP-QR60-F-2600-… 2

1  Hoogte 2600 mm wordt met staanderprofiel QR60 uitgevoerd, alle andere hoogtes met staanderprofiel QR50. 2  Overgangsstaander: Het artikelnummer is samengesteld uit systeem en hoogte, zie toelichting blz. 183.  
A Bij bestelling binnenhoek (DP) en buitenhoek (EP) in acht nemen. C T-verbinding optioneel links of rechts – beide verbindingen leverbaar. B  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk bestellen. Zie blz. 168.

C T-verbinding links of rechts – beide verbindingen leverbaar.
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Asmaat

Toepassingsvoorbeeld

Verbindingselement SF2-PcV met polycarbonaat ruit aan FLEX II

1   Andere diktes leverbaar op verzoek. C Grootte van de polycarbonaat ruiten analoog aan FLEX II-rasterpanelen bestellen, zie tabellen blz. 31 en 33.    
C Door de polycarbonaat ruit wordt de hoek met een doorgangstaander van 30 graden tot 22 graden gereduceerd
A Verbindingselement SF2-PcV a.u.b. afzonderlijk bestellen, zie blz. 166.

De combinatie van FLEX II-rasterpanelen met polycarbonaat ruiten 
zorgt in gevarenzones voor meer veiligheid. Door de transparantie 

blijft het volledige zicht op het productieproces behouden. Polycar-
bonaat is in op maat gesneden platen alleen leverbaar in dezelfde 

grootte als het rasterpaneel. Tussen de staanders en het paneel blijft 
een vrije opening van 20 mm bestaan (geen volledige bescherming).

De veiligheidsrastermat voor uitsparingen heeft in het 
midden duidelijk kleinere mazen, waardoor het mogelijk is de 

contouren zeer nauwkeurig aan te passen aan bv. de in- of 
uitloop van een transportinrichting. Een verstevigingsprofiel 

o.i.d.  is niet nodig. Bij lage hekken wordt de mat voor de 
uitsparing met een horizontale snede ingekort.

Veiligheidsrastermatten voor uitsparingen met aanpasbare 
contouren, bv. bij in- of uitloop van transportinrichtingen

SF2-SGA Rasterpanelen voor uitsparingen Asmaat 1800

Hekhoogte Product Matten-
hoogte Matbreedte

Aantal staanderbevestigings-
stukken per mat B s. p. 166

2000 SF2-SGA -1825 -1729 8

2200 SF2-SGA -2025 -1729 8

2400 SF2-SGA -2225 -1729 10

Polycarbonaat ruit t=5 mm 1  als beveiliging tegen doorgrijpen

Hek-
hoogte Product

Hoogte Breedte

Afstand tot de vloer 
175 mm

Afstand tot de vloer 
20 mm 234 326 ... 2 2028 2143

1400 PCB -1225 -1380 -234 -326 … -2028 -2143

1600 PCB -1425 -1580 -234 -326 … -2028 -2143

… PCB ... ... … … … … …

2400 PCB -2225 -2380 -234 -326 … -2028 -2143

2600 PCB -2425 -2580 -234 -326 … -2028 -2143

Doorgrijpbeveiliging met polycarbonaat ruiten voor gevarenzones

Veiligheidsrastermatten voor uitsparingen

Speciale rasterpanelen voor veiligheidsheksysteem FLEX II
FLEX II-rasterpanelen met schuine zijde FLEX II-rasterpanelen voor hoeksituaties

FLEX II-rasterpanelen met uitsparing

Schuine zijde links
Artikelnummersleutel: SF2-h-b-SL-a-c

Schuine zijde rechts
Artikelnummersleutel: SF2-h-b-SR-a-c

Buitenhoek
Artikelnummersleutel: SF2AE-h-a-c

Binnenhoek
Artikelnummersleutel: SF2IE-h-a-c

Uitsparing links  (x=0) 
Artikelnummersleutel: SF2-h-b-AR-0-y-a-c

Uitsparing rechtsboven
Artikelnummersleutel: SF2-h-b-AR-x-y-a-c

Uitsparing linksboven (x=0) 
Artikelnummersleutel: SF2-h-b-AR-0-y-a-c

Uitsparing boven
Artikelnummersleutel: SF2-h-b-AR-x-y-a-c

Uitsparing binnenkant
Artikelnummersleutel: SF2-h-b-AR-x-y-a-c

Uitsparing rechts
Artikelnummersleutel: SF2-h-b-AR-x-y-a-c

Uitsparing linksonder (x=0 and y=0) 
Artikelnummersleutel: SF2-h-b-AR-0-0-a-c

Uitsparing onder (y=0) 
Artikelnummersleutel: SF2-h-b-AR-x-0-a-c

Maatvoeringswaarden: 
x = Afstand tussen de linker buitenkant van het rasterpaneel en de linker binnenkant van de uitsparing
y = Afstand tussen de onderkant van het rasterpaneel en de  onderkant van de uitsparing
a = Breedte van de uitsparing
c = Hoogte van de uitsparing

A  De vrijstaande rest van het rasterpaneel links en rechts naast de uitsparing mag niet meer  
dan 130 mm bedragen.

SF2-h-b- AR- x-y-a-c

Aanduiding van het rasterelement uit het veilig-
heidsheksysteem FLEX II B Zie blz. 31.

Uitsparing rechthoekig Maatvoering  
van de uitsparing

Uitsparing rechtsonder (y=0)
Artikelnummersleutel: SF2-h-b-AR-x-0-a-c
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Veiligheidsheksysteem ZAUN II 
Eén systeem, vele mogelijkheden
De stabiele afscherming bestaat uit hekpanelen met een raamwerk van vierkante 
buizen en verschilllende soorten vullingen, zodat bij dit systeem twee uitvoerin-
gen kunnen worden onderscheiden: ZAUN II rastervullingen en ZAUN II plaat-
werk. Het systeem ZAUN II is met alle Brühl deuren compatibel. Wanneer uit de 
risico- en gevarenbeoordeling kan worden afgeleid dat op het veiligheidshekwerk 
te hoge krachten kunnen inwerken, worden een stevigere uitvoering van  de 
componenten van het veiligheidshekwerk toegepast.

Grote torsie-stijfheid / 
stabiliteit 
De panelen bestaan uit  
een profielraamwerk dat  
onder verstek is gelast  
(geen open raamwerkprofiel)  
met ingelaste of ingezette vullingen
B EN ISO 14120; 5.4.3

Uitsparingen 
met hoek- of klemprofiel als rand-
bescherming

Montage van ruiten
met hoekstukken, niet gelijmd, 
ruiten gemakkelijk te vervangen

Vastzetschroef  
voorgemonteerd
voor snelle montage
B EN ISO 14120; 5.4.4

Onderverdeling  
van de raamwerken  
bij bijzonder grote hoogten  
en breedten

Onverliesbaar  
bevestigingsmateriaal
Het bevestigingsmateriaal blijft  
met schroeven aan de panelen 
B EN ISO 14120; 5.3.8/5.4.4/5.19



uitsparing door de klant
Klantspecifieke uitsparingen 
met klemprofiel als 
randafscherming  
B Zie toebehoren blz. 166.

uitsparing door af fabriek
Klantspecifieke uitsparingen met 
klemprofiel als randafscherming 
B Zie toebehoren blz. 46.
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Standaard rasterpanelen for voor veiligheidsheksysteem ZAUN II rastervullingen
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Hekverloop Raamwerk-
profiel Vulling Paneelhoogte Asmaat 2  van staandermidden tot staandermidden 3 Asmaat  2  van staandermidden tot staandermidden 3

re
ch

t h
ek

ve
rlo

op
 / 

bu
ite

nh
oe

k

Binnenhoek

QR
25

QR
35

Ge
go

lfd
  

ra
st

er
we

rk
 4

0 

FL
EX

 II

Ge
go

lfd
  

ra
st

er
we

rk
 2

5

Ge
las

t  
ra

st
er

we
rk

 4
0

Af
st

an
d 

to
t d

e v
lo

er
 

17
5 m

m

Af
st

an
d 

to
t d

e v
lo

er
 

20
 m

m

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400

Ho
ek

ve
r- 

bi
nd

er
 lin

ks
Ho

ek
ve

r- 
bi

nd
er

 re
ch

ts

Paneelbreedte b (asmaat - staanderprofiel - 20) 3 Paneelbreedte b (asmaat - staanderprofiel - 20) 3

230 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 1930 2030 2130 2230 2330

1400 SZ2-GF - -EL -ER -QR25 -QR35 -WG40 -F -WG25 -SG40 -1225 -1380 -230 -330 -430 -530 -630 -730 -830 -930 -1030 -1130 -1230 -1330 -1430 -1530 -1630 -1730 -1830 -1930 -2030 -2130 -2230 -2330

1600 SZ2-GF - -EL -ER -QR25 -QR35 -WG40 -F -WG25 -SG40 -1425 -1580 -230 -330 -430 -530 -630 -730 -830 -930 -1030 -1130 -1230 -1330 -1430 -1530 -1630 -1730 -1830 -1930 -2030 -2130 -2230 -2330

1800 SZ2-GF - -EL -ER -QR25 -QR35 -WG40 -F -WG25 -SG40 -1625 -1780 -230 -330 -430 -530 -630 -730 -830 -930 -1030 -1130 -1230 -1330 -1430 -1530 -1630 -1730 -1830 -1930 -2030 -2130 -2230 -2330

2000 SZ2-GF - -EL -ER -QR25 -QR35 -WG40 -F -WG25 -SG40 -1825 -1980 -230 -330 -430 -530 -630 -730 -830 -930 -1030 -1130 -1230 -1330 -1430 -1530 -1630 -1730 -1830 -1930 -2030 -2130 -2230 -2330

2200 SZ2-GF - -EL -ER -QR25 -QR35 -WG40 -F -WG25 -SG40 -2025 -2180 -230 -330 -430 -530 -630 -730 -830 -930 -1030 -1130 -1230 -1330 -1430 -1530 -1630 -1730 -1830 -1930 -2030 -2130 -2230 -2330

2400 SZ2-GF - -EL -ER -QR25 -QR35 -WG40 -F -WG25 -SG40 -2225 -2380 -230 -330 -430 -530 -630 -730 -830 -930 -1030 -1130 -1230 -1330 -1430 -1530 -1630 -1730 -1830 -1930 -2030 -2130 -2230 -2330

2600 1 SZ2-GF - -EL -ER -QR25 -QR35 -WG40 -F -WG25 -SG40 -2425 -2580 -230 -330 -430 -530 -630 -730 -830 -930 -1030 -1130 -1230 -1330 -1430 -1530 -1630 -1730 -1830 -1930 -2030 -2130 -2230 -2330

Voorbeeld van artikelnummersleutel product-hekverloop-raamwerkprofiel-vulling-paneelhoogte-paneelbreedte    SZ2-GF-QR25-WG40-1825-1430
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Afstand tot de vloer

Veiligheidsheksysteem ZAUN II rastervullingen

Schuifdeur 
met slotgarnituur

Vleugeldeur
met slotgarnituur

Vleugeldeur 
met greepvoorbereiding

Schuin hekpaneel 
B speciale panelen  
zie blz. 46

Schuifdeur 
met greep en  
schakelnokkensysteem

Uitsparing
B speciale panelen  
zie blz. 46

Verschillende  
afstanden tot de vloer

raamwerk

standaard

vierkante buis 25 – QR25 vierkante buis 35 – QR35

raamwerkvulling

standaard

Gegolfd rasterwerk 40 FLEX II Gegolfd rasterwerk 40 gelast rasterwerk 40

Productgroep/type

SZ2-GF

combinatie staander, raamwerkprofiel en vulling     Standaard

Staanderprofiel Raamwerkprofiel Vullingen
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QR50 ● × ● ● ● ●

QR60 ● ● ● ● ● ●

 ● Combinatie is mogelijk.       × Combinatie is niet mogelijk.  

1  Hoogte 2600 mm wordt met staanderprofie QR60 uitgevoerd, alle andere hoogtes met staanderprofiel QR50.     
2  Asmaat bij staanderprofiel QR60 + 10 mm.     
3  Definitie asmaat/paneelbreedte: Zie hekplanning blz. 182. 
C paneelhoogte is gelijk aan hekhoogte minus afstand tot de vloer.    
B Kabelkanaalsteunen: zie blz. 167.
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Standaardpanelen rasterpanelen voor veiligheidsheksysteem ZAUN II plaatwerk
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hoogte Asmaat 2  van staandermidden tot staandermidden 3 Asmaat 2  van staandermidden tot staandermidden 3
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Paneelbreedte b (asmaat - staanderprofiel - 20) 3 Paneelbreedte b (asmaat - staanderprofiel - 20) 3

230 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 1930 2030 2130 2230 2330

1400 SZ2-FE - -EL -ER -QR25 -QR35 -RP144 -RP106 -P -BL -LBR -LBQ -1225 -1380 -230 -330 -430 -530 -630 -730 -830 -930 -1030 -1130 -1230 -1330 -1430 -1530 -1630 -1730 -1830 -1930 -2030 -2130 -2230 -2330

1600 SZ2-FE - -EL -ER -QR25 -QR35 -RP144 -RP106 -P -BL -LBR -LBQ -1425 -1580 -230 -330 -430 -530 -630 -730 -830 -930 -1030 -1130 -1230 -1330 -1430 -1530 -1630 -1730 -1830 -1930 -2030 -2130 -2230 -2330

1800 SZ2-FE - -EL -ER -QR25 -QR35 -RP144 -RP106 -P -BL -LBR -LBQ -1625 -1780 -230 -330 -430 -530 -630 -730 -830 -930 -1030 -1130 -1230 -1330 -1430 -1530 -1630 -1730 -1830 -1930 -2030 -2130 -2230 -2330

2000 SZ2-FE - -EL -ER -QR25 -QR35 -RP144 -RP106 -P -BL -LBR -LBQ -1825 -1980 -230 -330 -430 -530 -630 -730 -830 -930 -1030 -1130 -1230 -1330 -1430 -1530 -1630 -1730 -1830 -1930 -2030 -2130 -2230 -2330

2200 SZ2-FE - -EL -ER -QR25 -QR35 -RP144 -RP106 -P -BL -LBR -LBQ -2025 -2180 -230 -330 -430 -530 -630 -730 -830 -930 -1030 -1130 -1230 -1330 -1430 -1530 -1630 -1730 -1830 -1930 -2030 -2130 -2230 -2330

2400 SZ2-FE - -EL -ER -QR25 -QR35 -RP144 -RP106 -P -BL -LBR -LBQ -2225 -2380 -230 -330 -430 -530 -630 -730 -830 -930 -1030 -1130 -1230 -1330 -1430 -1530 -1630 -1730 -1830 -1930 -2030 -2130 -2230 -2330

2600 1 SZ2-FE - -EL -ER -QR25 -QR35 -RP144 -RP106 -P -BL -LBR -LBQ -2425 -2580 -230 -330 -430 -530 -630 -730 -830 -930 -1030 -1130 -1230 -1330 -1430 -1530 -1630 -1730 -1830 -1930 -2030 -2130 -2230 -2330

Voorbeeld van artikelnummersleutel product-hekverloop-raamwerkprofiel-vulling-paneelhoogte-paneelbreedte    SZ2-FE-EL-QR25-BL-1225-430
1  Hoogte 2600 mm wordt met staanderprofie QR60 uitgevoerd, alle andere hoogtes met staanderprofiel QR50.    
2  Asmaat bij staanderprofiel QR60 + 10 mm.  
3  Definitie asmaat/paneelbreedte: Zie hekplanning blz. 182. 

Veiligheidsheksysteem ZAUN II plaatwerk

Vullingen  
met QR-Profil 
ingelast

Schuifdeur 
met slotgarnituur

Vleugeldeur met 
greepvoorbereiding 

Schuifdeur met  
bevestigingsplaten

Polycarbonaat met 
RP-profiel-omranding

Vleugeldeur 
met slotgarnituur
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Asmaat

Afstand tot de vloer

ruiten zijn  
gemakkelijk te 
vervangen

Verschillende  
afstanden tot de vloer

raamwerkvulling

P

Polycarbonaat Metaalplaat (t = 1.5 mm) Geperforeerde metaalplaat  Geperforeerde metaalplaat  

raamwerk

Vierkante buis 35/35 Aanslagbuis 20/34 – RP144Vierkante buis 25 – QR25

Productgroep/type

SZ2-FE

montage van ruiten
Klemprofiel type 4 Ruiten-inbouw met 
klemhoeken art.-nr. SKP-V4

C Het zichtbare deel van de ruit wordt 
rondom met een rand van ca. 13 mm 
verkleind

m
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e

combinatie staander, raamwerkprofiel en vulling     Standaard

Staanderprofiel QR50 QR60

Raamwerkprofiel QR25 RP144 QR25 RP144 QR35 RP106

Vulling

Metaalplaat

Polycar-
bonaat

Metaalplaat

Polycar-
bonaat

Metaalplaat

Polycar-
bonaat

Geperforeerde 
metaalplaat met 

ronde gaten

Geperforeerde 
metaalplaat met 

ronde gaten

Geperforeerde 
metaalplaat met 

ronde gaten
Geperforeerde 

metaalplaat met 
vierkante gaten

Geperforeerde 
metaalplaat met 
vierkante gaten

Geperforeerde 
metaalplaat met 
vierkante gaten

Aanslagbuis 35/34 – RP106

C Paneelhoogte is  gelijk aan hekhoogte minus afstand tot de vloer.   
C Geperforeerde metaalplaat: Ronde gaten Rv 5-8 / vierkante gaten Qg 8-12  
C Vullingen van verzinkt plaatwerk  worden vanaf de machinezijde  aan het raamwerk vastgeschroefd.    
B Kabelkanaalsteunen: zie blz. 167.

met ronde gaten met vierkante gaten 
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BinnenhoekBuitenhoek

Aansluiting onderRecht hekverloop

T-verloop

Veiligheidsheksysteem ZAUN II aan een installatie met lopende band Veiligheidsheksysteem ZAUN II met gegolfd rasterwerk 40

Staander voor veiligheidsheksysteem ZAUN II
Staander zonder hoogte-aanpassing

Hek-
hoogte Doorgangsstaander Doorgangsstaander Hoekstaander T-verbindingsstaander Doorgangsstaander 

instelbaar
Hoekstaander 

instelbaar
T-verbindingsstaander 

instelbaar

1400 DP-QR50-Z-1400-0613 DP-QR50-Z-1400-1313 EP-QR50-Z-1400-1313 TP-QR50-Z-1400-1313 DPJ-QR50-Z-1400-1313 EPJ-QR50-Z-1400-1313 TPJ-QR50-Z-1400-1313

1600 DP-QR50-Z-1600-0613 DP-QR50-Z-1600-1313 EP-QR50-Z-1600-1313 TP-QR50-Z-1600-1313 DPJ-QR50-Z-1600-1313 EPJ-QR50-Z-1600-1313 TPJ-QR50-Z-1600-1313

1800 DP-QR50-Z-1800-0613 DP-QR50-Z-1800-1313 EP-QR50-Z-1800-1313 TP-QR50-Z-1800-1313 DPJ-QR50-Z-1800-1313 EPJ-QR50-Z-1800-1313 TPJ-QR50-Z-1800-1313

2000 DP-QR50-Z-2000-0613 DP-QR50-Z-2000-1313 EP-QR50-Z-2000-1313 TP-QR50-Z-2000-1313 DPJ-QR50-Z-2000-1313 EPJ-QR50-Z-2000-1313 TPJ-QR50-Z-2000-1313

2200 DP-QR50-Z-2200-0613 DP-QR50-Z-2200-1313 EP-QR50-Z-2200-1313 TP-QR50-Z-2200-1313 DPJ-QR50-Z-2200-1313 EPJ-QR50-Z-2200-1313 TPJ-QR50-Z-2200-1313

2400 DP-QR50-Z-2400-0613 DP-QR50-Z-2400-1313 EP-QR50-Z-2400-1313 TP-QR50-Z-2400-1313 DPJ-QR50-Z-2400-1313 EPJ-QR50-Z-2400-1313 TPJ-QR50-Z-2400-1313

2600 1 DP-QR60-Z-2600-0715 DP-QR60-Z-2600-1515 EP-QR60-Z-2600-1515 TP-QR60-Z-2600-1515 DPJ-QR60-Z-2600-1515 EPJ-QR60-Z-2600-1515 TPJ-QR60-Z-2600-1515

Staander voor veiligheidsheksysteem ZAUN II

Staander met hoogte-aanpassing Overgangsstaander

Hek-
hoogte

Doorgangsstaander
met hoogte-aanpassing

Doorgangsstaander
met hoogte-aanpassing

Hoekstaander
met hoogte-aanpassing

T-verbindingsstaander 
met hoogte-aanpassing

Overgangsstaander als 
doorgangsstaander

Overgangsstaander  
als hoekstaander

Overgangsstaander als 
T-verbindingsstaander

Hoogte-
aanpas-
sing

+ 52 + 52 + 52 + 52

– 7 – 7 – 7 – 7

1400 DPHV1-QR50-Z-1400-0613 DPHV1-QR50-Z-1400-1313 EPHV1-QR50-Z-1400-1313 TPHV1-QR50-Z-1400-1313 UDP-QR50-Z-1400-… 2 UEP-QR50-Z-1400-… 2 UTP-QR50-Z-1400-… 2

1600 DPHV1-QR50-Z-1600-0613 DPHV1-QR50-Z-1600-1313 EPHV1-QR50-Z-1600-1313 TPHV1-QR50-Z-1600-1313 UDP-QR50-Z-1600-… 2 UEP-QR50-Z-1600-… 2 UTP-QR50-Z-1600-… 2

1800 DPHV1-QR50-Z-1800-0613 DPHV1-QR50-Z-1800-1313 EPHV1-QR50-Z-1800-1313 TPHV1-QR50-Z-1800-1313 UDP-QR50-Z-1800-… 2 UEP-QR50-Z-1800-… 2 UTP-QR50-Z-1800-… 2

2000 DPHV1-QR50-Z-2000-0613 DPHV1-QR50-Z-2000-1313 EPHV1-QR50-Z-2000-1313 TPHV1-QR50-Z-2000-1313 UDP-QR50-Z-2000-… 2 UEP-QR50-Z-2000-… 2 UTP-QR50-Z-2000-… 2

2200 DPHV1-QR50-Z-2200-0613 DPHV1-QR50-Z-2200-1313 EPHV1-QR50-Z-2200-1313 TPHV1-QR50-Z-2200-1313 UDP-QR50-Z-2200-… 2 UEP-QR50-Z-2200-… 2 UTP-QR50-Z-2200-… 2

2400 DPHV1-QR50-Z-2400-0613 DPHV1-QR50-Z-2400-1313 EPHV1-QR50-Z-2400-1313 TPHV1-QR50-Z-2400-1313 UDP-QR50-Z-2400-… 2 UEP-QR50-Z-2400-… 2 UTP-QR50-Z-2400-… 2

2600 1 DPHV1-QR60-Z-2600-0715 DPHV1-QR60-Z-2600-1515 EPHV1-QR60-Z-2600-1515 TPHV1-QR60-Z-2600-1515 UDP-QR60-Z-2600-… 2 UEP-QR60-Z-2600-… 2 UTP-QR60-Z-2600-… 2

 1   Hoogte 2600 mm wordt met staanderprofiel QR60 uitgevoerd, alle andere hoogtes met staanderprofiel QR50. 2  Overgangsstaander: Het artikelnummer is samengesteld uit systeem en hoogte, zie toelichting blz. 183.  
A Bij bestelling binnenhoek (DP) en buitenhoek (EP) in acht nemen. C T-verbinding optioneel links of rechts – beide verbindingen leverbaar. B  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk bestellen. Zie blz. 168.

Doorgangstaander (DP …)

Hoekstaander (EP…)

T-verbindingsstaander (TP…)

C T-verbinding links of rechts – beide verbindingen leverbaar.

Doorgangstaander (DP…)

Hoekverbinder rechts

Hoekverbinder links
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Voorbeeld van een project met tunnel, geconstrueerd met speciale panelen

Exact passende ZAUN II-panelen met individuele uitsparingen

ZAUN II-rasterpanelen met schuine zijde ZAUN II-rasterpanelen voor hoeksituaties

ZAUN II-rasterpanelen met rechthoekige uitsparingen

Schuine zijde links
Artikelnummersleutel: 
SZ2-GF-QR25-WG40-h-b-SL-a-c

Buitenhoek
Artikelnummersleutel: 
SZ2AE-GF-QR25-WG40-h-a-c

Schuine zijde rechts
Artikelnummersleutel: 
SZ2-GF-QR25-WG40-h-b-SR-a-c

Binnenhoek
Artikelnummersleutel: 
SZ2IE-GF-QR25-h-a-c

Uitsparing links (x=0) 
Artikelnummersleutel:  
SZ2-GF-QR25-WG40-h-b-AR-0-y-a-c 

Uitsparing linksboven (x=0) 
Artikelnummersleutel:  
SZ2-GF-QR25-WG40-h-b-AR-0-y-a-c 

Uitsparing boven 
Artikelnummersleutel:  
SZ2-GF-QR25-WG40-h-b-AR-x-y-a-c 

Uitsparing rechtsboven
Artikelnummersleutel:  
SZ2-GF-QR25-WG40-h-b-AR-x-y-a-c 

Uitsparing centraal
Artikelnummersleutel:  
SZ2-GF-QR25-WG40-h-b-AR-x-y-a-c 

Uitsparing rechts
Artikelnummersleutel:  
SZ2-GF-QR25-WG40-h-b-AR-x-y-a-c 

Uitsparing linksonder (x=0 and y=0) 
Artikelnummersleutel:  
SZ2-GF-QR25-WG40-h-b-AR-0-0-a-c 

Uitsparing onder (y=0) 
Artikelnummersleutel:  
SZ2-GF-QR25-WG40-h-b-AR-x-0-a-c 

Paneel met 2 verbindingsstukken 
Artikelnummersleutel:  
SZ2LER(right) / SZ2LEL(left)-GF-QR25-WG40-h-b 

Standaard element
Artikelnummersleutel:  
SZ2-GF-QR25-WG40-h-b 

Uitsparing rechtsonder (y=0)
Artikelnummersleutel:  
SZ2-GF-QR25-WG40-h-b-AR-x-0-a-c 

Maatvoeringswaarden: 
x = Afstand tussen de linker buitenkant van het rasterpa-
neel en de linker binnenkant van de uitsparing 
y = Afstand tussen de onderkant van het rasterpaneel en 
de onderkant van de uitsparing 
a = Breedte van de uitsparing 
c = Hoogte van de uitsparing
A  Bij de bestelling denken aan het hekverloop in het 
artikelnummer. B  Zie blz. 44.

SZ2-GF-QR25-WG40-h-b-AR-x-y-a-c

Uitvoering van het rasterelement uit het veilig-
heidsheksysteem ZAUN II B Zie blz. 40/41.

SZ2-GF-WG40-h-b-AR-x-y-a-c

Uitsparing rechthoekig

SZ2-GF-WG40-h-b-AR-x-y-a-c

Maatvoering van de uitsparing

Speciale panelen voor veiligheidsheksysteem ZAUN II met rastervullingen
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Procestoezichtvensters
Goede zicht  
door grote vensters, hoekige  
vensters = eenvoudig te vervangen   
B EN ISO 14120;  
5.2.4/5.4.2/5.9/5.10/5.16/5.17

Gezichtsbescherming 
Geen kieren tussen  
plaatwerk en staanders   
B EN ISO 14120; 5.1.3/5.1.4/ 
5.1.5/5.1.6/5.3.7/5.5/5.16/5.17

Hoge kwaliteit
Het plaatwerk bestaat uit 
gelaserd en omgevouwen 
metaalplaat   
B EN ISO 14120; 5.4.3

Geïntegreerde 
hoogte-aanpassing
per paneel +5/-5 mm   
B EN ISO 14120; 5.2.2

Volledige bescherming 
Gezichtsbescherming,  
spatbescherming, bescherming 
tegen fragmenten, bescherming 
tegen fel licht, rook, warmte, 
stof, laser, tocht 
B EN ISO 14120; 5.1.3/5.1.4/ 
5.1.5/5.1.6/5.3.7/5.5/5.16/5.17

Inbouw van zichtvensters
Veiligheidsruiten van polycarbonaat, 
gezichtsbeschermingsruiten en 
doorslagbeveiliging kunnen ter  
completering worden aangebracht 
B EN ISO 14120  
5.2.4/5.4.2/5.9/5.10/5.16/5.17

Veiligheidsheksysteem WAND II 
Modulaire beveiliging rondom
Het veiligheidsheksysteem WAND II van Brühl bestaat uit metalen plaatwerk  
en staanders die met alle producten van Brühl compatibel zijn. Deze stabiele  
afscheiding wordt met name toegepast waar de machineveiligheid niet door 
veiligheidsrasterwerk kan worden gewaarborgd of waar ook rekening moet 
worden gehouden met andere omgevingsvariabelen, zoals beveiliging tegen 
rookontwikkeling, gezichts- en geluidbescherming en bescherming tegen  
rondvliegende fragmenten. Het systeem WAND II met zichtvensters is speciaal 
ontwikkeld voor situaties waar de noodzaak bestaat toezicht te houden op de 
installatie.
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Standaard plaatwerkpanelen voor veiligheidsheksysteem WAND II metaalplaat
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Wandbreedte b (asmaat - staanderprofiel - 10 mm) 3

240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440

1400 SW2-BL - -EL -ER -1225 -1380 -240 -340 -440 -540 -640 -740 -840 -940 -1040 -1140 -1240 -1340 -1440

1600 SW2-BL - -EL -ER -1425 -1580 -240 -340 -440 -540 -640 -740 -840 -940 -1040 -1140 -1240 -1340 -1440

1800 SW2-BL - -EL -ER -1625 -1780 -240 -340 -440 -540 -640 -740 -840 -940 -1040 -1140 -1240 -1340 -1440

2000 SW2-BL - -EL -ER -1825 -1980 -240 -340 -440 -540 -640 -740 -840 -940 -1040 -1140 -1240 -1340 -1440

2200 SW2-BL - -EL -ER -2025 -2180 -240 -340 -440 -540 -640 -740 -840 -940 -1040 -1140 -1240 -1340 -1440

2400 SW2-BL - -EL -ER -2225 -2380 -240 -340 -440 -540 -640 -740 -840 -940 -1040 -1140 -1240 -1340 -1440

2600 1 SW2-BL - -EL -ER -2425 -2580 -240 -340 -440 -540 -640 -740 -840 -940 -1040 -1140 -1240 -1340 -1440

Voorbeeld van artikelnummersleutel Product-Hekverloop-Wandhoogte-Wandbreedte    SW2-BL-ER-1980-1240

1  Hoogte 2600 mm wordt met staanderprofiel  
QR60 uitgevoerd, alle andere hoogtes met 
staanderprofiel QR50.     

2  Asmaat bij staanderprofiel QR60 + 10 mm.     
3  Definitie asmaat/paneelbreedte: Zie hekplan-

ning blz. 183. 
C Paneelhoogte is gelijk aan hekhoogte minus 

afstand tot de vloer.    
B Kabelkanaalsteunen: zie blz. 167.

Veiligheidsheksysteem WAND II metaalplaat

Panelen met een 
hoekig zichtvenster 
B Zie blz. 52.

Vleugeldeur 
met slotgarnituur

Schuifdeur met  
greep en  
Schakelnokkensysteem

Vleugeldeur  
met greepvoorbereiding

Verschillende  
paneelhoogtes

Schuifdeur 
met slotgarnituur

Verschillende afstanden tot de vloer

Compriband  
ter afdichting
B Toebehoren zie blz. 166.
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Asmaat

Afstand tot de vloer

Productgroep/type

SW2-BL

kleurenadvies
Bij het veiligheidsheksysteem WAND II raden wij 
aan om staanders en metalen plaatwerk één kleur 
te geven. Bovendien adviseren wij om (indien 
leverbaar) een fijn gestructureerde lak te gebruiken 
om het oppervlak minder kwetsbaar te maken.

materiaaloptie
Ook uitvoering met 
sendzimir-verzinkt plaatwerk 
leverbaar

Voorbeeld van een hekwerk: Veiligheidsheksysteem WAND II met een tweevleugelige deur
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Voorbeeld van artikelnummersleutel Product-(optie doorslagbelemmerend)-hekverloop- 
venstervulling-wandhoogte-wandbreedte   SW2-PE-D-SSB-1980-1240

Standaard plaatwerkpanelen voor veiligheidsheksysteem WAND II met zichtvensters, doorslagbelemmerend

He
kh

oo
gt

e

Pr
od

uc
t

Op
tie

 
do

or
sl

ag
be

le
m

m
er

en
d Hekverloop Venstervulling Wandhoogte Asmaat 2  van staandermidden tot staandermidden 3

re
ch

t h
ek

ve
rlo

op
 / 

bu
ite

nh
oe

k

Binnenhoek

Po
lyc

ar
bo

na
at

Ge
zic

ht
s-

 
be

sc
he

rm
in

gs
ru

it 
ro

od
br

ui
n

Ge
zic

ht
s-

 
be

sc
he

rm
in

gs
ru

it 
gr

oe
n

Af
st

an
d 

to
t d

e 
vlo

er
: 1

75
 m

m

Af
st

an
d 

to
t d

e 
vlo

er
: 2

0 m
m

1000 1100 1200 1300 1400 1500

Ho
ek

ve
r- 

bi
nd

er
 lin

ks

Ho
ek

ve
r- 

bi
nd

er
 re

ch
ts Wandbreedte b (asmaat - staanderprofiel - 10 mm) 3

940 1040 1140 1240 1340 1440

2000 SW2-PE -D - -EL -ER -P -SSB -SSG -1825 -1980 -940 -1040 -1140 -1240 -1340 -1440

2200 SW2-PE -D - -EL -ER -P -SSB -SSG -2025 -2180 -940 -1040 -1140 -1240 -1340 -1440

2400 SW2-PE -D - -EL -ER -P -SSB -SSG -2225 -2380 -940 -1040 -1140 -1240 -1340 -1440

2600 1 SW2-PE -D - -EL -ER -P -SSB -SSG -2425 -2580 -940 -1040 -1140 -1240 -1340 -1440

Veiligheidsheksysteem WAND II met zichtvensters, doorslagbelemmerend

Vleugeldeur  
met slotgarnituur

Schuifdeur met  
schakelnokkensysteem

Vleugeldeur 
met greepvoorbereiding

Doorslagbelemmerende 
uitvoering

Asmaat

Afstand tot de vloer
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Verschillende afstanden tot de vloer 

Compriband  
ter afdichting
B Toebehoren zie blz. 166.

venstervullingen

Polycarbonaat Roodbruin T50

P

Groen T75 Groen T90

Productgroep/type

SW2-PE

Veiligheidsheksysteem WAND II procestoezicht met doorslagbelemmering

1   Hoogte 2600 mm wordt met staanderprofiel 
QR60 uitgevoerd, alle andere hoogtes met 
staanderprofiel QR50.     

2  Asmaat bij staanderprofiel QR60 + 10 mm.     
3  Definitie asmaat/paneelbreedte: Zie hekplan-

ning blz. 183. 
C Paneelhoogte is gelijk aan hekhoogte minus 

afstand tot de vloer.        
C De hoogte vanaf de vloer tot de onderkant 

van het toezichtvenster bedraagt altijd 
1255 mm. 

C Bij een hekverloop met deuren wordt het 
raamwerk van de deuren volledig opgevuld 
met de toezichtvensters, en daardoor 
ontstaat een klein hoogteverschil tussen de 
horizontale bovenkant van de toezichtven-
sters van deuren en de wandpanelen.    

B Kabelkanaalsteunen: zie blz. 167.

kleurenadvies
Bij het veiligheidsheksysteem WAND II raden wij 
aan om staanders en metalen plaatwerk één kleur 
te geven. Bovendien adviseren wij om (indien 
leverbaar) een fijn gestructureerde lak te gebruiken 
om het oppervlak minder kwetsbaar te maken.

materiaaloptie
Ook uitvoering met 
sendzimir-verzinkt plaatwerk 
leverbaar

panel installation

Vensters voor toezicht op de 
productie worden met een Z-profiel 
vastgeklemd. 
B  Inbouw van hoekige vensters, 

gemakkelijk te vervangen
B  Maximale afmetingen: 

1195 × 1195 mm
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BinnenhoekBuitenhoek

Aansluiting linksRecht hekverloop

T-vormig hekverloop

Doorgangsstaander (DP…) Doorgangsstaander (DP…)

Hoekstaander (EP…)

T-verbindingsstaander (TP…)

C T-verbinding links of rechts – beide verbindingen leverbaar..

Doorgangsstaander (DP…)

Hoekkant rechts

Hoekkant links

brühl · Veiligheidsheksysteem WAnd ii   5554  brühl · Veiligheidsheksysteem WAnd ii 

www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com

VE
IL

IG
HE

ID
SH

EK
SY

ST
EM

EN

Veiligheidsheksysteem WAND II met zichtvenstersVeiligheidsheksysteem WAND II

Staanders voor veiligheidsheksysteem WAND II
Staanders zonder hoogte-aanpassing

Hek-
hoogte Doorgangsstaander Doorgangsstaander Hoekstaander T-verbindingsstaander Doorgangsstaander

instelbaar
Hoekstaander 

instelbaar
T-verbindingsstaander 

instelbaar

1400 DP-QR50-W-1400-0613 DP-QR50-W-1400-1313 EP-QR50-W-1400-1313 TP-QR50-W-1400-1313 DPJ-QR50-W-1400-1313 EPJ-QR50-W-1400-1313 TPJ-QR50-W-1400-1313

1600 DP-QR50-W-1600-0613 DP-QR50-W-1600-1313 EP-QR50-W-1600-1313 TP-QR50-W-1600-1313 DPJ-QR50-W-1600-1313 EPJ-QR50-W-1600-1313 TPJ-QR50-W-1600-1313

1800 DP-QR50-W-1800-0613 DP-QR50-W-1800-1313 EP-QR50-W-1800-1313 TP-QR50-W-1800-1313 DPJ-QR50-W-1800-1313 EPJ-QR50-W-1800-1313 TPJ-QR50-W-1800-1313

2000 DP-QR50-W-2000-0613 DP-QR50-W-2000-1313 EP-QR50-W-2000-1313 TP-QR50-W-2000-1313 DPJ-QR50-W-2000-1313 EPJ-QR50-W-2000-1313 TPJ-QR50-W-2000-1313

2200 DP-QR50-W-2200-0613 DP-QR50-W-2200-1313 EP-QR50-W-2200-1313 TP-QR50-W-2200-1313 DPJ-QR50-W-2200-1313 EPJ-QR50-W-2200-1313 TPJ-QR50-W-2200-1313

2400 DP-QR50-W-2400-0613 DP-QR50-W-2400-1313 EP-QR50-W-2400-1313 TP-QR50-W-2400-1313 DPJ-QR50-W-2400-1313 EPJ-QR50-W-2400-1313 TPJ-QR50-W-2400-1313

2600 1 DP-QR60-W-2600-0715 DP-QR60-W-2600-1515 EP-QR60-W-2600-1515 TP-QR60-W-2600-1515 DPJ-QR60-W-2600-1515 EPJ-QR60-W-2600-1515 TPJ-QR60-W-2600-1515

 Staander met hoogte-aanpassing Overgangsstaander 

 

Hek-
hoogte

Doorgangsstaander  
met hoogte-aanpassing

Doorgangsstaander  
met hoogte-aanpassing

Hoekstaander met 
hoogte-aanpassing 

T-verbindingsstaander  
met hoogte-aanpassing 

Overgangsstaander als 
doorgangsstaander 

Overgangsstaander als 
Hoekstaander

Overgangsstaander als 
T-verbindingsstaander

Hoogte-
aanpas-
sing

+ 52 + 52 + 52 + 52

– 7 – 7 – 7 – 7

1400 DPHV1-QR50-W-1400-0613 DPHV1-QR50-W-1400-1313 EPHV1-QR50-W-1400-1313 TPHV1-QR50-W-1400-1313 UDP-QR50-W-1400-… 2 UEP-QR50-W-1400-… 2 UTP-QR50-W-1400-… 2

1600 DPHV1-QR50-W-1600-0613 DPHV1-QR50-W-1600-1313 EPHV1-QR50-W-1600-1313 TPHV1-QR50-W-1600-1313 UDP-QR50-W-1600-… 2 UEP-QR50-W-1600-… 2 UTP-QR50-W-1600-… 2

1800 DPHV1-QR50-W-1800-0613 DPHV1-QR50-W-1800-1313 EPHV1-QR50-W-1800-1313 TPHV1-QR50-W-1800-1313 UDP-QR50-W-1800-… 2 UEP-QR50-W-1800-… 2 UTP-QR50-W-1800-… 2

2000 DPHV1-QR50-W-2000-0613 DPHV1-QR50-W-2000-1313 EPHV1-QR50-W-2000-1313 TPHV1-QR50-W-2000-1313 UDP-QR50-W-2000-… 2 UEP-QR50-W-2000-… 2 UTP-QR50-W-2000-… 2

2200 DPHV1-QR50-W-2200-0613 DPHV1-QR50-W-2200-1313 EPHV1-QR50-W-2200-1313 TPHV1-QR50-W-2200-1313 UDP-QR50-W-2200-… 2 UEP-QR50-W-2200-… 2 UTP-QR50-W-2200-… 2

2400 DPHV1-QR50-W-2400-0613 DPHV1-QR50-W-2400-1313 EPHV1-QR50-W-2400-1313 TPHV1-QR50-W-2400-1313 UDP-QR50-W-2400-… 2 UEP-QR50-W-2400-… 2 UTP-QR50-W-2400-… 2

2600 1 DPHV1-QR60-W-2600-0715 DPHV1-QR60-W-2600-1515 EPHV1-QR60-W-2600-1515 TPHV1-QR60-W-2600-1515 UDP-QR60-W-2600-… 2 UEP-QR60-W-2600-… 2 UTP-QR60-W-2600-… 2

1  Hoogte 2600 mm wordt met staanderprofiel QR60 uitgevoerd, alle andere hoogtes met staanderprofiel QR50. 2  Overgangsstaander: Het artikelnummer is samengesteld uit systeem en hoogte, zie toelichting blz. 183.  
A Bij bestelling binnenhoek (DP) en buitenhoek (EP) in acht nemen. C T-verbinding optioneel links of rechts – beide verbindingen leverbaar. B  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk bestellen. Zie blz. 168.

Staanders voor veiligheidsheksysteem WAND II



Brühl-veiligheidsdeuren – Oplossingen voor elke toepassing
Op de volgende bladzijden bieden wij u een overzicht over de verschillende soorten deuren van Brühl Safety GmbH. Dit 
hoofdstuk is onderverdeeld naar de categorieën vleugel-, schuif-, pendel en speciale deuren. De producttabellen bevat-
ten alle technische specificaties. Op het passende deurtoebehoren zoals exact passende aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars wordt op de afzonderlijke bladzijden per product gewezen.
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BRÜHL
DEUREN

Veiligheidsdeuren
Een passende deur  
voor elke openingssituatie
Wat is de passende deur om toegang te verlenen tot uw installatie? Een functionele 
vleugeldeur, een comfortabele schuifdeur, een vrijdragende schuifdeur zonder storende 
geleidingselementen in de deuropening of een variant die plaats bespaart zoals een 
vouwdeur of een telescopische schuifdeur? U heeft de keus uit een groot aantal 
deursystemen die op uw specifieke productieomstandigheden zijn afgestemd.

Gecombineerd overzicht deuren en veiligheidsheksystemen/raamwerkvullingen

Productbeschrijving

Pr
od

uc
t g

ro
up

 / 
bu

ild

Veiligheidsheksystemen

FLEX II
B Zie blz. 30/31

FLEX II  
Hoog 

heksysteem
B Zie blz. 32/33

ZAUN II 
Rastervullingen
B Zie blz. 40/41

ZAUN II 
Plaatwerk

B Zie blz. 42/43

WAND II 
Metaalplaat

B Zie blz. 50/51

WAND II 
Zicht op het proces
B Zie blz. 52/53

Vl
eu

ge
ld

eu
r 

Vleugeldeur voor greep, grendel of insteekslot,  
draairichting wisselbaar FTW ● ○ ● ● ● ●

B
 

Zi
e b

lz.
 62

–7
5

Vleugeldeur voor greep, grendel of insteekslot, 1600-3000 mm FT ● ○ ● ● ● ●

Vleugeldeur voor greep, grendel of insteekslot,  
draairichting wisselbaar, met bovenvenster FTWO ● ● ○ ○ ○ ○

Vleugeldeur voor greep, grendel of insteekslot,  
draairichting wisselbaar PFTW ● ○ ● ● ● ●

Vleugeldeur voor greep, grendel of insteekslot, naar binnen openend FTEO ● ○ ● ● ● ●

Dubbele vleugeldeur voor greep, grendel of insteekslot DFT ● ○ ● ● ● ●

Dubbele vleugeldeur voor greep, grendel of insteekslot,  
met bovenvenster DFTO ● ● ○ ○ ○ ○

Kl
ap

de
ur

en
, 

de
ur

vl
eu

ge
ls Klapdeur PT ● ○ ● ● ● ●

B
 

Zi
e b

lz.
 78

-8
1

Klapdeur met hoge deurpost HPT ● ○ ● ● ● ●

Dubbele vleugeldeur voor greep, grendel of insteekslot TF ● ○ ● ● ● ●

Sc
hu

ifd
eu

re
n

Schuifdeur voor greep of haakslot ST ● ○ ● ● ● ●

B
 

Zi
e b

lz.
 84

-9
5

Schuifdeur voor greep of haakslot, aan de binnenzijde lopend STI ● ○ ● ● ● ●

Schuifdeur voor greep of haakslot, met bovenvenster STO ● ● ○ ○ ○ ○

Dubbele schuifdeur voor greep of haakslot DST ● ○ ● ● ● ●

Schuifdeur voor greep of haakslot, naar beide zijden openend STB ● ○ ● ● ● ●

Dubbele schuifdeur voor greep of haakslot, met bovenvenster DSTO ● ● ○ ○ ○ ○

Vo
uw

vl
eu

ge
ld

eu
re

n,
 

vo
uw

sc
hu

ifd
eu

re
n Vouwvleugeldeur voor grendel FAFTR ● ○ ● ● ● ●

B
 

Zi
e b

lz.
 98

-1
01

Dubbele vouwvleugeldeur voor grendel DFAFTR ● ○ ● ● ● ●

Vouwschuifdeur FASTG ● ○ ● ● ● ●

Dubbele vouwschuifdeur DFASTG ● ○ ● ● ● ●

Te
le

sc
op

is
ch

e 
 

sc
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ifd
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n

Schuifdeur voor greep of haakslot, telescopisch STT ● ○ ● ● ● ●

B
 

Zi
e b

lz.
 10

4-
10

9

Schuifdeur voor greep of haakslot, naar beide zijden openend,  
telescopisch STBT ● ○ ● ● ● ●

Dubbele schuifdeur voor greep of haakslot, telescopisch DSTT ● ○ ● ● ● ●

Vr
ijd

ra
ge

nd
e 

sc
hu

ifd
eu

re
n

Vrijdragende schuifdeur met haakslot FSTS ● ○ ● ● ● ●

B
 

Zi
e b

lz.
 11

2-
11

7Vrijdragende schuifdeur voor greep FSTG ● ○ ● ● ● ●

Vrijdragende schuifdeur met haakslot en telescopische geleiding FSTST ● ○ ● ● ● ●

Vrijdragende schuifdeur voor greep, met telescopische geleiding FSTGT ● ○ ● ● ● ●

Vrijdagende schuifdeur met haakslot, tweevleugelig FSTS-2 ● ○ ● ● ● ●

Vrijdragende schuifdeur voor greep, tweevleugelig FSTG-2 ● ○ ● ● ● ●

He
fp

an
el

en
,  

Kl
ep

pa
ne

le
n

Hefpaneel HF ● ○ ● ● ● ●

B
 

Zi
e b

lz.
 12

0-
12

3

Hefpaneel, eenzijdig HFE ● ○ ● ● ● ●

Kleppaneel, klep onder KF-U ● ○ ● ● ● ●

Kleppaneel, klep boven KF-O ● ○ ● ● ● ●

● Combinatie is mogelijk.  × Combinatie is niet mogelijk.  ○ Combinatie is optioneel mogelijk.
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Vrijdragende schuifdeur voor greep en telescopische geleiding

Vrijdragende schuifdeur met haakslot en telescopische geleiding

Vrijdragende schuifdeur voor greep

Vrijdragende schuifdeur met haakslot Dubbele schuifdeur, telescopisch

Schuifdeur, naar beide zijden openend, telescopisch

Schuifdeur, telescopisch
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Vleugeldeuren
voor een effectief arbeidsverloop
De vleugeldeuren van Brühl zijn een optimale oplossing voor bijzonder voordelige 
en functionele hekwerken. Dankzij de grote verscheidenheid van dit type vindt u 
gegarandeerd voor elke toepassing een passend product dat in uw individuele 
arbeidsproces kan worden geïntegreerd.

Grote,  
stabiel staande,  

vastgelaste vloerplaat 
met vier gaten

Grote  
torsiestijfheid van 
de deurvleugels

Demontabele  
montagehulp – geen 

storende elementen in 
de deuropening

In één oogopslag: Voordelen van de vleugeldeuren

Snelle montage
Brühl-vleugeldeuren zijn zeer stabiel en  
staan garant voor een snelle montage –  
zonder tijdverlies op de bouwplaats.

Demontabele montagehulp 
Geen storende elementen binnen de 
deuropening.

Eenvoudige hoogtejustering
Een voorziening voor hoogtejustering bij 
oneffen ondergronden om de staanders 
eenvoudig te kunnen richten, is optioneel 
verkrijgbaar.

Verschillende afstanden tot de vloer 
Alle vleugeldeuren worden  standaard  
met 175 mm of 20 mm afstand tot de vloer 
geleverd.

Grote opening
Bij de vleugeldeuren is een openingshoek  
van maximaal 180° mogelijk.

Flexibele planning
De deurposten zijn voorbereid voor zowel een 
doorgaand hekverloop als voor hoeksituaties. 
Dat zorgt voor snellere montage en meer 
flexibiliteit op de bouwplaats.
 

Compatibel
Alle vleugeldeuren zijn leverbaar in  
combinatie met onze aanbouwsystemen  
voor veiligheidsschakelaars.

Klantspecifieke oplossingen
Individuele oplossingen zijn naar behoefte 
mogelijk – in diverse kleuren en thermisch 
verzinkt.

Maximale stootvastheid 
Alle elementen worden gezandstraald en 
poedergecoat.
 

Technische gegevens van standaard vleugeldeuren C Maatwerk op aanvraag.

Productgroep/type FTW FT FTWO PFTW FTEO DFT DFTO

Afmetingen

max. asmaat in mm 1410 3010 1430 1410 1410 6030 2830

max. deur-/hekoogte in mm 2600 2600 4835 2600 2600 2600 4835

Raamwerkvullingen

FLEX II  ● ● ● ● ● ● ●

Gegolfd rasterwerk 40 ● ● ○ ● ● ● ○

Gegolfd rasterwerk 25 ● ● ○ ● ● ● ○

Gelast rasterwerk 40 ● ● ○ ● ● ● ○

Metaalplaat ● ● ○ ● ● ● ○

Polycarbonaat ● ● ○ ● ● ● ○

Geperforeerde plaat met ronde gaten Rv 5-8 ● ● ○ ● ● ● ○

Geperforeerde plaat met vierkante gaten Qg 8-12 ● ● ○ ● ● ● ○

Procestoezicht – Oogbeschermingsruit roodbruin  (T50) ● ● ○ ● ● ● ○

Procestoezicht – Oogbeschermingsruit groen  (T75/T90) ● ● ○ ● ● ● ○

Procestoezicht – Polycarbonaat ● ● ○ ● ● ● ○

Brühl-deurtoebehoren

Deurkrukset ● ● ● ● ● ● ●

Beveiliging tegen dichtvallen ● ● ● ● × ● ●

Aanbouwsystemen voor veiligheidsschakelaars

Greepvoorbereiding BRÜHL-GV ● ● ● ● × ● ●

Greepsysteem met kogelsnapper BRÜHL-GRK® ● ● ● ● ● ● ●

Montageplaatsysteem  BRÜHL-HP-F® ● ● ● ● ● ● ●

Grendelsysteem BRÜHL-RI® ● ● ● ● × ● ●

Grendelvoorbereiding BRÜHL-RV ● ● ● ● × ● ●

Schakelnokkensysteem BRÜHL-SN-F × ● × × ● ● ×

Veiligheidsschakelaar-voorbereiding  BRÜHL-SV ● ● ● ● ● ● ●

Overslagsluitingsysteem BRÜHL-UER® ● ● ● ● ● ● ●

Oppervlakken

Poedercoating/kleur ● ● ● ● ● ● ●

Thermisch verzinkt oppervlak ● ● ● ● ● ● ●

Afstand tot de vloer

Standaard 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm

Gereduceerd 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

● Combinatie is mogelijk.  × Combinatie is niet mogelijk.  ○ Combinatie is optioneel mogelijk.
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Vleugeldeur voor greep, grendel of insteekslot, draairichting wisselbaar
Productgroep/type

FTW

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

octroooi

bescherming

C Afbeelding toont FTW met deurgarnituur TG-V2. C Afbeelding toont FTW met een greepsysteem.

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-F®
Montageplaatsysteem 

SV
Schakelaarvoorbereiding

deurtoebehoren

TG
Deurkrukset

SG-F
Slotgarnituur

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

GRK-F® 
Greepsysteem

RI-F®
Grendelsysteem

RV-F
Grendelvoorbereiding

GV-F
Greepvoorbereiding

deurtoebehoren

TZ-GRK-F
Greep met kogelsnapper 

TZ-RI-F
Grendel

machinezijde buitenzijde buitenzijde machinezijde

Voorbeeld van een artikelnummersleutel Type-Staanderprofiel-Vleugelprofiel-Veiligheidsheksysteem/vulling-Afstand van de vloer-Hekhoogte-Asmaat FTW-QR50-QR25-Z-GF-WG40-175-1400-1000
Voor afmetingen die niet in de tabel voorkomen moet SO- voor het artikelnummer worden gezet en de speciale maat moet op de betreffende plek in het artikelnummer worden ingevuld  
(bv. SO-FTW-QR50-QR25-Z-GF-WG40-175-1400-1150 voor speciale asmaat 1150).

Vleugeldeur voor greep, grendel of insteekslot, draairichting wisselbaar
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FTW -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1400 -800 -1000 -1200 -1400

FTW -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1600 -800 -1000 -1200 -1400

FTW -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1800 -800 -1000 -1200 -1400

FTW -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2000 -800 -1000 -1200 -1400

FTW -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2200 -800 -1000 -1200 -1400

FTW -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2400 -800 -1000 -1200 -1400

FTW -QR60 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2600 -800 -1000 -1200 -1400

1  Asmaat bij staanderprofiel QR60 +10 mm 
2   Definitie asmaat zie blz. 184. 
3  Binnenwerkse breedte en hoogte kan afhankelijk van aanbouwsys-

teem voor veiligheidsschakelaars, deurtoebehoren, deurscharnier 
of openingshoek kleiner worden.

4  Deuren zijn standaard niet voorgemonteerd – de openingsrichting 
kan ter plaatse vrij worden gekozen. Voormontage van deuren is als 
optie mogelijk, a.u.b. bij bestelling aangeven.

5  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk bestellen. Zie blz.168. 
C  Geperforeerde metaalplaat: ronde gaten Rv 5-8/ vierkante gaten 

Qg 8-12  
C Deuren standaard met 175 mm afstand tot de vloer. 
B Vloerplaten standaard in het midden gecentreerd.  

Specifieke positionering van de vloerplaten, zie blz.187.    
B Deuren zijn standaard naar buiten openend geconstrueerd. Naar 

binnen openende deuren, zie vanaf blz.70.

deuropening 4

DIN links DIN rechts

machinezijde

buitenzijde

vloerbevestiging 5

Benodigd aantal 8 stuks.

Wijze van bevestigen Fixanker of chemisch anker

Grootte · lengte M10 . 120/130 mm

Gewichtsvoorbeeld FTW 2000 × 1000 mm 27.53 kg

De staanders van de vleugeldeur met wisselbare 
draairichting bestaan uit een stabiel stalen profiel 
met vastgelaste vloerplaat met vier gaten Standaard 
zijn beide deurposten voorbereid voor hoeken en 
een doorgaand verloop. Doordat de scharnieren met 
schroeven worden bevestigd kunt u de aanslagrich  
ting altijd omdraaien. Het type FTW is bijzonder flex-
ibel en met elk aanbouwsysteem voor vleugeldeuren 
compatibel.

productoptie: hoogteaanpassing
Optioneel met staanders-J voor  
hoogtejustering.
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Vleugeldeur voor greep, grendel of insteekslot, 1600–3000 mm

C Afbeelding toont FT met deurgarnituur TG-V2. C Afbeelding toont FT met een greepsysteem.

Productgroep/type

FT

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

buitenzijde machinezijdemachinezijde buitenzijde

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-F®
Montageplaatsysteem 

SN-F
Schakelnokkensysteem

SV
Schakelaarvoorbereiding

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

GRK-F®
Greepsysteem

RV-F
Grendelvoorbereiding

GV-F
Greepvoorbereiding

deurtoebehoren

TG
Deurkrukset

SG-F
Slotgarnituur

STR-BR 
Bokwiel

deurtoebehoren

TZ-GRK-F
Greep met kogelsnapper 

TZ-RI-F
Grendel

STR-BR 
Bokwiel

Vleugeldeur voor greep, grendel of insteekslot, 1600–3000 mm
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FT -L -R -QR50 -QR60 -QR25 -RP106 -QR35 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -3000

FT -L -R -QR50 -QR60 -QR25 -RP106 -QR35 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1600 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -3000

FT -L -R -QR50 -QR60 -QR25 -RP106 -QR35 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1800 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -3000

FT -L -R -QR50 -QR60 -QR25 -RP106 -QR35 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2000 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -3000

FT -L -R -QR50 -QR60 -QR25 -RP106 -QR35 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2200 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -3000

FT -L -R -QR50 -QR60 -QR25 -RP106 -QR35 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -3000

FT -L -R -QR60 -QR25 -RP106 -QR35 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2600 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -3000

Voorbeeld van een artikelnummersleutel Type-Aanslagrichting-Staanderprofiel-Vleugelprofiel-Veiligheidsheksysteem/vulling-Afstand tot de vloer-Hekhoogte-Asmaat FT-L-QR50-QR25-Z-GF-WG40-175-1400-1600
Voor afmetingen die niet in de tabel voorkomen moet SO- voor het artikelnummer worden gezet en de speciale maat moet op de betreffende plek in het artikelnummer worden ingevuld  
(bv. SO-FT-L-QR50-QR25-Z-GF-WG40-175-1400-1550 voor speciale asmaat 1550).

De staanders van de vleugeldeur bestaan uit een stabiel stalen profiel met vast-
gelaste vloerplaat met vier gaten Standaard zijn beide deurposten voorbereid voor 
hoeken en een doorgaand verloop. Door de stabiele vastgelaste scharnieren wordt 
een openingsbreedte van maximaal 3000 mm gerealiseerd.

vloerbevestiging 4

Benodigd aantal 8 stuks.

Wijze van bevestigen Fixanker of chemisch 
anker

Grootte · lengte M10 . 120/130 mm

Gewichtsvoorbeeld FT 
2000 × 1600 mm 36.82 kg

1  Asmaat bij staanderprofiel QR60 +10 mm 
2   Definitie asmaat zie blz. 184. 
3  Binnenwerkse breedte en hoogte kan afhanke-

lijk van aanbouwsysteem voor veiligheids-
schakelaars, deurtoebehoren of openingshoek 
kleiner worden.

4  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk 
bestellen. Zie blz.168. 

C Geperforeerde metaalplaat: ronde gaten Rv 5-8/ 
vierkante gaten Qg 8-12  

C deuren standaard met 175 mm afstand  
tot de vloer. 

B Vloerplaten standaard in het midden 
gecentreerd. Specifieke positionering van de 
vloerplaten, zie blz.187.

B  Bokwiel meegeleverd.

productoptie: hoogteaanpassing
Optioneel met staanders-J voor  
hoogtejustering

deuropening

DIN links DIN rechts

machinezijde

buitenzijde
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Vleugeldeur voor greep, grendel of insteekslot, draairichting wisselbaar, met bovenvenster

C Afbeelding toont FTWO met deurgarnituur TG-V2 C Afbeelding toont FTWO met een greepsysteem.

Productgroep/type

FTWO

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

machinezijde buitenzijde buitenzijde machinezijde

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-F®
Montageplaatsysteem 

SV
Schakelaarvoorbereiding

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

GRK-F®
Greepsysteem

RI-F®
Grendelsysteem

GV-F
Greepvoorbereiding

RV-F
Grendelvoorbereiding

deurtoebehoren

TG
Deurkrukset

SG-F
Slotgarnituur

deurtoebehoren

TZ-GRK-F
Greep met kogelsnapper 

TZ-RI-F
Grendel

Vleugeldeur voor greep, grendel of insteekslot, draairichting wisselbaar, met bovenvenster

Ty
pe

St
aa

nd
er

pr
ofi

el Vleugelprofiel Veiligheidshek-
systeem Afstand tot de vloer

He
kh

oo
gt

e

Asmaat 1  van staandermidden tot staandermidden 2

800 1000 1200 1400

QR
25

FL
EX

 II

175 mm 20 mm
Binnenwerkse breedte 3

700 900 1100 1300
FTWO -QR50 -QR25 -F -175 -20 -2400 -800 -1000 -1200 -1400
FTWO -QR60 -QR25 -F -175 -20 -2600 -800 -1000 -1200 -1400
FTWO -QR60 -QR25 -F -175 -20 -2835 -800 -1000 -1200 -1400
FTWO -QR60 -QR25 -F -175 -20 -3035 -800 -1000 -1200 -1400
FTWO -QR80 -QR25 -F -175 -20 -3235 -800 -1000 -1200 -1400
FTWO -QR80 -QR25 -F -175 -20 -3435 -800 -1000 -1200 -1400
FTWO -QR80 -QR25 -F -175 -20 -3635 -800 -1000 -1200 -1400
FTWO -QR80 -QR25 -F -175 -20 -3835 -800 -1000 -1200 -1400
FTWO -QR80 -QR25 -F -175 -20 -4035 -800 -1000 -1200 -1400
FTWO -QR80 -QR25 -F -175 -20 -4235 -800 -1000 -1200 -1400
FTWO -QR80 -QR25 -F -175 -20 -4435 -800 -1000 -1200 -1400
FTWO -QR80 -QR25 -F -175 -20 -4635 -800 -1000 -1200 -1400
FTWO -QR80 -QR25 -F -175 -20 -4835 -800 -1000 -1200 -1400

Voorbeeld van een artikelnummersleutel Type-Aanslagrichting-Staanderprofiel-Vleugelprofiel-Veiligheidsheksysteem/vulling-Afstand tot de vloer-Hekhoogte-Asmaat FTWO-QR50-QR25-F-175-2400-1000
Voor afmetingen die niet in de tabel voorkomen moet SO- voor het artikelnummer worden gezet en de speciale maat moet op de betreffende plek in het artikelnummer worden ingevuld  
(bv. SO-FTWO-QR50-QR25-F-175-2400-1350 voor speciale asmaat 1350).

1  Asmaat bij staanderprofiel QR60 +10 mm 
2   Definitie asmaat zie blz. 184. 
3  Binnenwerkse breedte en hoogte kan afhankelijk van aanbouwsys-

teem voor veiligheidsschakelaars, deurtoebehoren, deurscharnier 
of openingshoek kleiner worden.

4  Deuren zijn standaard niet voorgemonteerd – de openingsrichting 
kan ter plaatse vrij worden gekozen. Voormontage van deuren is als 
optie mogelijk, a.u.b. bij bestelling aangeven.

5  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk bestellen. Zie blz.168. 
6    Vanaf een hoogte van 3235 mm M12 gebruiken.
C  deuren standaard met 175 mm afstand tot de vloer.
B Vloerplaten standaard in het midden gecentreerd. Specifieke 

positionering van de vloerplaten, zie blz.187.

vloerbevestiging 5

Benodigd aantal 8 stuks.

Wijze van bevestigen Fixanker of chemisch anker

Grootte · lengte M10 . 120/130 mm 
M12 . 145/160 mm 6

Gewichtsvoorbeeld FTWO 2400×1000 mm 34.5 kg

deuropening 4

DIN links DIN rechts

machinezijde

buitenzijde

De staanders van de vleugeldeur met bovenvenster 
bestaan uit een stabiel stalen profiel met 

vastgelaste vloerplaat met vier gaten. Standaard 
zijn beide deurposten voorbereid voor hoeken en 
een doorgaand verloop. Doordat de scharnieren 

met schroeven worden bevestigd kunt u de 
aanslagrichting altijd omdraaien. Het type FTWO is 
bijzonder flexibel en met elk aanbouwsysteem voor 

vleugeldeuren compatibel. Beide staanders zijn door 
een ligger en een rastermat voor het bovenvenster 

met elkaar verbonden.

productoptie: hoogteaanpassing
Optioneel met staanders-J voor  
hoogtejustering.
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Portaalvleugeldeur voor greep, grendel of insteekslot, draairichting wisselbaar

C Afbeelding toont PFTW met deurgarnituur TG-V2.

Productgroep/type

PFTW
C Afbeelding toont PFTW met een greepsysteem.

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

buitenzijdemachinezijde buitenzijde machinezijde

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-F®
Montageplaatsysteem 

SV
Schakelaarvoorbereiding

deurtoebehoren

TG
Deurkrukset

SG-F
Slotgarnituur

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

GRK-F®
Greepsysteem

RI-F®
Grendelsysteem

GV-F
Greepvoorbereiding

RV-F
Grendelvoorbereiding

deurtoebehoren

TZ-GRK-F
Greep met kogelsnapper 

TZ-RI-F
Grendel

Voorbeeld van een artikelnummersleutel Type-Staanderprofiel-Vleugelprofiel-Veiligheidsheksysteem/vulling-Afstand tot de vloer-Hekhoogte-Asmaat PFTW-QR50-QR25-Z-GF-WG40-175-1400-1000
Voor afmetingen die niet in de tabel voorkomen moet SO- voor het artikelnummer worden gezet en de speciale maat moet op de betreffende plek in het artikelnummer worden ingevuld  
(bv. SO-PFTW-QR50-QR25-Z-GF-WG40-175-2400-1350 voor speciale asmaat 1350).

Portaalvleugeldeur voor greep, grendel of insteekslot, draairichting wisselbaar
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PFTW -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1400 -800 -1000 -1200 -1400 2210

PFTW -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1600 -800 -1000 -1200 -1400 2210

PFTW -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1800 -800 -1000 -1200 -1400 2210

PFTW -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2000 -800 -1000 -1200 -1400 2210

PFTW -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2200 -800 -1000 -1200 -1400 2210

PFTW -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2400 -800 -1000 -1200 -1400 2410

PFTW -QR60 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2600 -800 -1000 -1200 -1400 2610

1  Asmaat bij staanderprofiel QR60 +10 mm 
2   Definitie asmaat zie blz. 184. 
3  Biinnenwerkse breedte en hoogte kan afhankelijk van aanbouwsys-

teem voor veiligheidsschakelaars, deurtoebehoren, deurscharnier 
of openingshoek kleiner worden.

4  Deuren zijn standaard niet voorgemonteerd – de openingsrichting 
kan ter plaatse vrij worden gekozen. Voormontage van deuren is als 
optie mogelijk, a.u.b. bij bestelling aangeven.

5  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk bestellen. Zie blz.168. 
C  Geperforeerde metaalplaat: ronde gaten Rv 5-8/ vierkante gaten 

Qg 8-12  
C Deuren standaard met 175 mm afstand tot de vloer. 
B Vloerplaten standaard in het midden gecentreerd.  

Specifieke positionering van de vloerplaten, zie blz.187.

vloerbevestiging 5

Benodigd aantal 8 stuks.

Wijze van bevestigen Fixanker of chemisch anker

Grootte · lengte M10 . 120/130 mm

Gewichtsvoorbeeld PFTW 2000×1000 mm 31.83 kg

deuropening 4

DIN links DIN rechts

machinezijde

buitenzijde

De posten van de portaalvleugeldeuren zijn door een 
vastgelast profiel met elkaar verbonden. Standaard 
zijn beide deurposten voorbereid voor hoeken en 
een doorgaand verloop. Doordat de scharnieren met 
schroeven worden bevestigd kunt u de aanslagrichting 
altijd omdraaien.

productoptie: hoogteaanpassing
Optioneel met staanders-J voor  
hoogtejustering.
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Vleugeldeur voor greep, grendel of insteekslot, naar binnen openend

C Afbeelding toont FTEO met deurgarnituur TG-V2.

Productgroep/type

FTEO
C Afbeelding toont FTEO met een greepsysteem.

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

buitenzijde machinezijdebuitenzijdemachinezijde

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

GRK-FEO®
Greepsysteem

deurtoebehoren

TZ-GR-S
Greep

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-FEO®
Montageplaatsysteem

SN-F
Schakelnokkensysteem

SV
Schakelaarvoorbereiding

deurtoebehoren

TG
Deurkrukset

SG-FEO
Slotgarnituur

Vleugeldeur voor greep, grendel of insteekslot, naar binnen openend
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FTEO -L -R -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1400 -800 -1000 -1200 -1400
FTEO -L -R -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1600 -800 -1000 -1200 -1400
FTEO -L -R -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1800 -800 -1000 -1200 -1400
FTEO -L -R -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2000 -800 -1000 -1200 -1400
FTEO -L -R -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2200 -800 -1000 -1200 -1400
FTEO -L -R -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2400 -800 -1000 -1200 -1400
FTEO -L -R -QR60 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2600 -800 -1000 -1200 -1400

Voorbeeld van een artikelnummersleutel Type-Aanslagrichting-Staanderprofiel-Vleugelprofiel-Veiligheidsheksysteem/vulling-Afstand tot de vloer-Hekhoogte-Asmaat FTEO-L-QR50-QR25-Z-GF-WG40-20-1400-1000
Voor afmetingen die niet in de tabel voorkomen moet SO- voor het artikelnummer worden gezet en de speciale maat moet op de betreffende plek in het artikelnummer worden ingevuld 
(bv. SO-FTEO-L-QR50-QR25-Z-GF-WG40-20-1400-1350 voor speciale asmaat 1350).

1  Asmaat bij staanderprofiel QR60 +10 mm 
2   Definitie asmaat zie blz. 184. 
3  Binnenwerkse breedte en hoogte kan afhankelijk van  

aanbouw systeem voor veiligheidsschakelaars, deurtoebehoren,  
deurscharnier of openingshoek kleiner worden.

4  Deuren zijn standaard niet voorgemonteerd – de openingsrichting 
kan ter plaatse vrij worden gekozen. Voormontage van deuren is als 
optie mogelijk, a.u.b. bij bestelling aangeven.

5  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk bestellen. Zie blz.168.
C  Geperforeerde metaalplaat: ronde gaten Rv 5-8/ vierkante gaten 

Qg 8-12   
C deuren standaard met 175 mm afstand tot de vloer. 
B Vloerplaten standaard in het midden gecentreerd.  

Specifieke positionering van de vloerplaten, zie blz.187. 

vloerbevestiging 4

Benodigd aantal 8 stuks.

Wijze van bevestigen Fixanker of chemisch anker

Grootte · lengte M10 . 120/130 mm

Gewichtsvoorbeeld FTEO 2000×1000 mm 27.53 kg

deuropening

DIN links DIN rechts

machinezijde

buitenzijde

De staanders van de naar binnen openende  
vleugeldeur bestaan uit een stabiel stalen profiel  
met vastgelaste vloerplaat met vier gaten. Standaard 
zijn beide deurposten voorbereid voor hoeken en een 
doorgaand verloop. De deurvleugel is naar binnen 
openend geconstrueerd

productoptie: hoogteaanpassing
Optioneel met staanders-J voor  
hoogtejustering.
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C Afbeelding toont DFT met een greepsysteem.

Dubbele vleugeldeur voor greep, grendel of insteekslot

C Afbeelding toont DFT met deurgarnituur TG-V2. 

Productgroep/type

DFT

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

buitenzijdemachinezijde buitenzijde machinezijde

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

GRK-F®
Greepsysteem

RI-F®
Grendelsysteem

UER-F®
Overslagsluitingsysteem

RV-F
Grendelvoorbereiding

deurtoebehoren

TZ-GRK-F
Greep met kogelsnapper  

TZ-GR-F
Greep (2×)

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-F®
Montageplaatsysteem 

SN-F
Schakelnokkensysteem (2×)

SV
Schakelaarvoorbereiding

deurtoebehoren

TG
Deurkrukset

SG-F
Slotgarnituur

Voorbeeld van een artikelnummersleutel Type-Aanslagrichting-Staanderprofiel-Vleugelprofiel-Veiligheidsheksysteem/vulling-Afstand tot de vloer-Hekhoogte-Asmaat DFT-L-QR60-QR35-Z-GF-F-20-2200-2410
Voor afmetingen die niet in de tabel voorkomen moet SO- voor het artikelnummer worden gezet en de speciale maat moet op de betreffende plek in het artikelnummer worden ingevuld 
(bv. SO-DFT-L-QR60-QR35-Z-GF-F-20-2200-2410-1750 voor speciale asmaat 1750).

Dubbele vleugeldeur voor greep, grendel of insteekslot
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DFT -L -R -QR60 -QR80 -QR35 -RP106 -QR35 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1400 -1600 -1800 ... -5800 -6000
DFT -L -R -QR60 -QR80 -QR35 -RP106 -QR35 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1600 -1600 -1800 ... -5800 -6000
DFT -L -R -QR60 -QR80 -QR35 -RP106 -QR35 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1800 -1600 -1800 ... -5800 -6000
DFT -L -R -QR60 -QR80 -QR35 -RP106 -QR35 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2000 -1600 -1800 ... -5800 -6000
DFT -L -R -QR60 -QR80 -QR35 -RP106 -QR35 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2200 -1600 -1800 ... -5800 -6000
DFT -L -R -QR60 -QR80 -QR35 -RP106 -QR35 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2400 -1600 -1800 ... -5800 -6000
DFT -L -R -QR60 -QR80 -QR35 -RP106 -QR35 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2600 -1600 -1800 ... -5800 -6000

vloerbevestiging 4

Benodigd aantal 8 stuks.

Wijze van bevestigen Fixanker of chemisch anker

Grootte · lengte M10 . 120/130 mm / M12 . 145/160 mm 5

Gewichtsvoorbeeld DFT 2000×2010 mm 48.45 kg

detailaanzicht
Vloergrendel aan de 
machinezijde wordt 
meegeleverd.

deuropening
Gangvleugel links Gangvleugel rechts

Gangvleugel StandvleugelStandvleugel Gangvleugel

machinezijde

buitenzijde

1  Asmaat bij staanderprofiel QR60 +10 mm, bij staanderprofiel QR80 +30 mm.
2   Definitie asmaat zie blz. 184. 
3  Binnenwerkse breedte en hoogte kan afhankelijk van aanbouwsysteem voor veilig-

heidsschakelaars, deurtoebehoren, deurscharnier of openingshoek kleiner worden.
4  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk bestellen. Zie blz.168.
5   Vanaf een hoogte van 2610 mm M12 gebruiken.
C  Geperforeerde metaalplaat: ronde gaten Rv 5-8/ vierkante gaten Qg 8-12   
CDeuren standaard met 175 mm afstand tot de vloer.
B Vloerplaten standaard in het midden gecentreerd. Specifieke positioner-

ing van de vloerplaten, zie blz.187.

De aanslagposten van de dubbele vleugeldeur bestaan uit een stabiel stalen profiel 
met vastgelaste vloerplaat met vier gaten. Standaard zijn beide deurposten  
voorbereid voor hoeken en een doorgaand verloop. Door de vastgelaste scharnieren 
wordt een openingsbreedte van maximaal 4000 mm gerealiseerd.

productoptie: hoogteaanpassing
Optioneel met staanders-J voor 
hoogtejustering.
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C Afbeelding toont DFTO met een overslaggrendelsysteem.

Dubbele vleugeldeur voor greep, grendel of insteekslot, met bovenvenster

C Afbeelding toont DFTO met deurgarnituur TG-V2.

Productgroep/type

DFTO

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

buitenzijdemachinezijde buitenzijde machinezijde

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

GRK-F®
Greepsysteem

RI-F®
Grendelsysteem

UER-F®
Overslagsluitingsysteem

RV-F
Grendelvoorbereiding

deurtoebehoren

TZ-GRK-F
Greep met kogelsnapper 

TZ-GR-F
Greep (2×)

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-F®
Montageplaatsysteem 

SV
Schakelaarvoorbereiding

deurtoebehoren

TG
Deurkrukset

SG-F
Slotgarnituur

Voorbeeld van een artikelnummersleutel Type-Aanslagrichting-Staanderprofiel-Vleugelprofiel-Veiligheidsheksysteem-Afstand tot de vloer-Hekhoogte-Asmaat DFTO-L-QR80-QR35-F-175-4035-2800
Voor afmetingen die niet in de tabel voorkomen moet SO- voor het artikelnummer worden gezet en de speciale maat moet op de betreffende plek in het artikelnummer worden ingevuld  
(bv. SO-DFTO-L-QR50-QR35-F-175-2400-1750 voor speciale asmaat 1750).

Dubbele vleugeldeur voor greep, grendel of insteekslot, met bovenvenster
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St
aa

nd
er

pr
ofi

el

Vl
eu

ge
lp

ro
fie

l
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Binnenwerkse breedte 3

1425 1625 1825 2025 2225 2425 2625
DFTO -L -R -QR50 -QR35 -F -175 -20 -2400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800
DFTO -L -R -QR60 -QR35 -F -175 -20 -2600 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800
DFTO -L -R -QR60 -QR35 -F -175 -20 -2835 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800
DFTO -L -R -QR60 -QR35 -F -175 -20 -3035 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800
DFTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -3235 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800
DFTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -3435 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800
DFTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -3635 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800
DFTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -3835 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800
DFTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4035 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800
DFTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4235 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800
DFTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4435 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800
DFTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4635 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800
DFTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4835 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

1  Asmaat bij staanderprofiel QR60 +10 mm, bij staanderprofiel QR80 +30 mm.
2   Definitie asmaat zie blz. 184. 
3  Binnenwerkse breedte en hoogte kan afhankelijk van aanbouwsysteem voor veilig-

heidsschakelaars, deurtoebehoren, deurscharnier of openingshoek kleiner worden.
4  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk bestellen. Zie blz.168.
5   Vanaf een hoogte van 3235 mm M12 gebruiken.
C  Geperforeerde metaalplaat: ronde gaten Rv 5-8/ vierkante gaten Qg 8-12   
C Deuren standaard met 175 mm afstand tot de vloer.
C  DFT is ook leverbaar met verschillende vleugelgrootten.
B Vloerplaten standaard in het midden gecentreerd. Specifieke positionering van 

de vloerplaten, zie blz.187.

vloerbevestiging 4

Benodigd aantal 8 stuks.

Wijze van bevestigen Fixanker of chemisch anker

Grootte · lengte M10 . 120/130 mm 
M12 . 145/160 mm 5

Gewichtsvoorbeeld DFTO 2000×2000 mm 58.04 kg

detailaanzicht
Vloergrendel aan de 
machinezijde wordt 
meegeleverd.s included 
in the delivery

deuropening
Gangvleugel links Gangvleugel rechts

Gangvleugel StandvleugelStandvleugel Gangvleugel

machinezijde

buitenzijde

De aanslagposten van de dubbele vleugeldeur met 
bovenvenster bestaan uit een stabiel stalen profiel 
met vastgelaste vloerplaat met vier gaten. Beide 
Staanders zijn door een ligger en een rastermat voor 
het bovenvenster met elkaar verbonden. Standaard 
zijn beide deurposten voorbereid voor hoeken en een 
doorgaand verloop. Door de vastgelaste scharnieren 
wordt een openingsbreedte van maximaal 2800 mm 
gerealiseerd.

productoptie: hoogteaanpassing
Optioneel met staanders-J voor  
hoogtejustering.
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Klapdeuren en deurvleugels
Individualiteit voor
een effectief arbeidsproces
Klapdeuren bieden een snelle toegang tot de afgeschermde zone en zijn met 
name geschikt voor het gebruik bij keertafels of montagebanden. Deurvleugels 
worden direct met uw machine geïntegreerd en worden meestal bij de begin- en 
eindstations toegepast

Snelste 
 toegang tot de
machinezone

Aanbouw van  
veiligheidsschakelaars 

 in combinatie met 
schakelnokken- 
systeem SN-F

Klapdeuren  
kunnen aan de  

contouren van de  
machine worden  

aangepast

In één oogopslag: Voordelen…

… van de klapdeuren
Grote stabiliteit
Robuuste en duurzame scharnieren,  
berekend op de grootte van de deur.

Snelle toegang
Snelle toegang tot de machinezone is 
gewaarborgd.

Individualiteit
Individuele aanpassing aan de contouren  
van de machine is mogelijk.

… van de deurvleugels
Integratie
De deurvleugels kunnen in elke toegang 
naar machines of installaties worden  
geïntegreerd waar bevestigings - 
mogelijkheden constructief beschikbaar zijn.  
Daarmee kan het gehele hekverloop een  
uniform uiterlijk krijgen.

Verschillende afstanden tot de vloer
Alle deuren worden standaard met  
175 mm of 20 mm afstand tot de vloer gele-
verd.

Compatibel
De deurvleugels zijn compatibel met  
de Brühl- aanbouwstemen voor 
veiligheidsschakelaars.

… van beide
Snelle montage
De deuren van Brühl zijn zeer stabiel en staan 
garant voor een snelle montage – zonder  
tijdverlies op de bouwplaats.

Maximale stootvastheid 
Alle elementen worden gezandstraald en 
poedergecoat.

Technische gegevens van klapdeuren en deurvleugels  C Maatwerk op aanvraag.

Productgroep/type PT HPT TF

Afmetingen

max. afstand van buitenkant staander tot buitenkant vleugel 1400 1400 ×

max. Binnenwerkse breedte in mm × × 1350

max. deur-/hekoogte in mm 2600 2600 2600

Raamwerkvullingen

FLEX II ● ● ●

Gegolfd rasterwerk 40 ● ● ●

Gegolfd rasterwerk 25 ● ● ●

Gelast rasterwerk 40 ● ● ●

Metaalplaat ● ● ●

Polycarbonaat ● ● ●

Geperforeerde plaat met ronde gaten Rv 5-8 ● ● ●

Geperforeerde plaat met vierkante gaten Qg 8-12 ● ● ●

Procestoezicht – Oogbeschermingsruit roodbruin × × ●

Procestoezicht – Oogbeschermingsruit groen × × ●

Procestoezicht – Polycarbonaat × × ●

Aanbouwsystemen voor veiligheidsschakelaars

Greepvoorbereiding BRÜHL-GV × × ●

Greepsysteem met kogelsnapslot BRÜHL-GRK® × × ●

Montageplaatsysteem BRÜHL-HP-F® × × ●

Grendelsysteem BRÜHL-RI® × × ●

Grendelvoorbereiding BRÜHL-RV × × ●

Schakelnokkensysteem BRÜHL-SN-F ● ● ×

Veiligheidsschakelaar-voorbereiding BRÜHL-SV × × ●

Overslagsluitingsysteem BRÜHL-UER® × × ●

Oppervlakken

Poedercoating/kleur ● ● ●

Thermisch verzinkt oppervlak ● ● ●

Afstand tot de vloer

Standaard 175 mm 175 mm 175 mm

Gereduceerd × × 20 mm

● Combinatie is mogelijk.  × Combinatie is niet mogelijk.  ○ Combinatie is optioneel mogelijk.
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Klapdeur met hoge deurpost

C Afbeelding toont HPT met een schakelnokkensysteem.

Productgroep/type

HPT

Klapdeur

C Afbeelding toont PT met een schakelnokkensysteem.

Productgroep/type

PT

B  Aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

B  Aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

buitenzijde machinezijde machinezijde buitenzijde

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

SN-F
Schakelnokkensysteem

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

SN-F
Schakelnokkensysteem

Klapdeur / Klapdeur met hoge deurpost
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PT -L -R -QR60 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -1400 -1225 -625 -825 -1025 -1225 -1425

PT -L -R -QR60 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -1600 -1425 -625 -825 -1025 -1225 -1425

PT -L -R -QR60 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -1800 -1625 -625 -825 -1025 -1225 -1425

PT -L -R -QR60 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -2000 -1825 -625 -825 -1025 -1225 -1425

PT -L -R -QR60 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -2200 -2025 -625 -825 -1025 -1225 -1425

PT -L -R -QR60 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -2400 -2225 -625 -825 -1025 -1225 -1425

PT -L -R -QR60 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -2600 -2425 -625 -825 -1025 -1225 -1425

HPT -L -R -QR60 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -2200 -1825 -625 -825 -1025 -1225 -1425

HPT -L -R -QR60 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -2400 -1825 
-2025 -625 -825 -1025 -1225 -1425

HPT -L -R -QR60 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -2600
-1825 
-2025 
-2225 

-625 -825 -1025 -1225 -1425

Voorbeeld van een artikelnummersleutel Type-Aanslagrichting- Staander-
profiel-Vleugelprofiel-Veiligheidsheksysteem/vulling-Hekhoogte-Vleugelhoogte- 
Buitenmaat PT-L-QR60-QR25-W-BL-1400-1225-1025 or HPT-L-QR60-
QR25-W-BL-2400-1825-1025 
Voor afmetingen die niet in de tabel voorkomen, moet SO- voor het  
artikelnummer worden gezet en de speciale maat moet op de betreffende 
plek in het artikelnummer worden ingevuld (bv. SO-PT-L-QR60-QR25-W-
BL-1400-1225-1150 voor speciale breedtemaat 1150).

1   Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk bestellen. Zie blz.168.
C  Geperforeerde metaalplaat: ronde gaten Rv 5-8/ vierkante gaten Qg 8-12
C Deuren standaard met 175 mm afstand tot de vloer.
B Vloerplaten standaard in het midden gecentreerd. Specifieke  

positionering van de vloerplaten, zie blz.187.

toepassingsgebieden
a) Klapdeur PT: hoogte van vleugel en  
hekverloop gelijk.
b) Klapdeur met hoge deurpost: hoogte 
van vleugel en hekverloop verschillend. De 
veiligheids-schakelaar moet bij lage hekhoogte zo 
worden uitgevoerd dat hij onbereikbaar is

vloerbevestiging pt/ hpt 1

Benodigd aantal 4 stuks.

Wijze van bevestigen Fixanker of chemisch anker

Grootte · lengte M10 . 120/130 mm

Gewichtsvoorbeeld PT 2200×810 mm 27.5 kg

deuropening

Aanslag links Aanslag rechts

180° 180°

machinezijde

buitenzijde

De deurposten van de klapdeuren bestaan uit een 
stabiel stalen profiel  met vastgelaste vloerplaat 
met vier gaten en duurzame scharnieren. Een 
kogelstopper in de middelste positie verhindert 
dat de deurvleugel doorslaat.
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C Afbeelding toont TF met een grendelsysteem.

Deurvleugel voor greep, grendel of insteekslot

C Afbeelding toont TF met deurgarnituur TG-V2.

Productgroep/type

TF

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

buitenzijdemachinezijde buitenzijde machinezijde

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-F®
Montageplaatsysteem 

SV
Schakelaarvoorbereiding

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

GRK-F®
Greepsysteem

RI-F®
Grendelsysteem

GV-F
Greepvoorbereiding

RV-F
Grendelvoorbereiding

deurtoebehoren

TG
Deurkrukset

SG-F
Slotgarnituur 

deurtoebehoren

TZ-GRK-F
Greep met kogelsnapper 

TZ-RI-F
Grendel

Voorbeeld van een artikelnummersleutel Type-Aanslagrichting-Vleugelprofiel-Vulling-Vleugelhoogte-Lichte breedte van de deur TF-L-QR25-BL-1825-1000
Voor afmetingen die niet in de tabel voorkomen moet SO- voor het artikelnummer worden gezet en de speciale maat moet op de betreffende plaats in het artikelnummer worden ingevuld  
(bv. SO-TF-L-25-F-1425-870 voor speciale maat 870).

Deurvleugel voor greep, grendel of insteekslot
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1400 TF -L -R -QR25 -RP106 -F -WG40 -WG25 -SG40 -BL -P -LBR -LBQ – – – -1225 -1380 -750 -950 -1150 -1350

1600 TF -L -R -QR25 -RP106 -F -WG40 -WG25 -SG40 -BL -P -LBR -LBQ – – – -1425 -1580 -750 -950 -1150 -1350

1800 TF -L -R -QR25 -RP106 -F -WG40 -WG25 -SG40 -BL -P -LBR -LBQ – – – -1625 -1780 -750 -950 -1150 -1350

2000 TF -L -R -QR25 -RP106 -F -WG40 -WG25 -SG40 -BL -P -LBR -LBQ -PE-P -PE-SSB -PE-SSG -1825 -1980 -750 -950 -1150 -1350

2200 TF -L -R -QR25 -RP106 -F -WG40 -WG25 -SG40 -BL -P -LBR -LBQ -PE-P -PE-SSB -PE-SSG -2025 -2180 -750 -950 -1150 -1350

2400 TF -L -R -QR25 -RP106 -F -WG40 -WG25 -SG40 -BL -P -LBR -LBQ -PE-P -PE-SSB -PE-SSG -2225 -2380 -750 -950 -1150 -1350

2600 TF -L -R -QR25 -RP106 -F -WG40 -WG25 -SG40 -BL -P -LBR -LBQ -PE-P -PE-SSB -PE-SSG -2425 -2580 -750 -950 -1150 -1350

C  Metaalplaat: ronde perforatie Rv 5-8/ 
vierkante perforatie Qg 8-12

inbouwschets

20 mm 14 mm

Deuropening

deuropening

DIN links DIN rechts

machinezijde

buitenzijde

detailaanzicht
Het scharnier is aan de deurvleugel 
vastgelast en wordt bij de opbouw van  
het hekwerk bv. aan een stalen profiel 
vastgeschroefd.

gewicht
Gewichtsvoorbeeld TF 2000×916 mm 13.64 kg

De deurvleugels worden toegepast in de  
toegangsopeningen naar machines en installaties. 

De elementen van het raamwerk van de deurvleugel 
zijn onder verstek aan elkaar gelast en kunnen van 

verschillende vullingen worden voorzien.  
Scharnieren, splitpennen en pennen, inclusief de 

bevestigingsmiddelen worden meegeleverd.
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In één oogopslag: Voordelen van de schuifdeuren

Comfortabel te bedienen
De standaard uitvoering heeft een  
nauwkeurig aluminium geleideprofiel –  
optioneel ook een stalen geleideprofiel.

De vleugels zijn veilig te bewegen 
Robuuste aanslag door stoppers en cen-
treervoorziening.

Snelle montage
De schuifdeuren van Brühl zijn zeer stabiel  
en staan garant voor een snelle montage – 
zonder tijdverlies op de bouwplaats.

Verschillende afstanden tot de vloer
Alle schuifdeuren worden  standaard  
met 175 mm of 20 mm afstand tot de vloer 
geleverd.

Flexibele planning
De deurposten zijn voorbereid voor  
zowel een doorgaand hekverloop als voor  
hoeksituaties. Dat zorgt voor snellere  
montage en meer flexibiliteit op de  
bouwplaats.
 

Compatibel
De schuifdeuren zijn compatibel met  
de Brühl- aanbouwstemen voor  
veiligheidsschakelaars.

Klantspecifieke oplossingen
Individuele oplossingen zijn naar  
behoefte mogelijk – in diverse kleuren  
en thermisch verzinkt.

Maximale stootvastheid 
Alle elementen worden gezandstraald  
en poedergecoat.

Schuifdeuren
Eén deur, veel toepassingen
De schuifdeuren van Brühl zijn de juiste keus als er weinig plaats beschikbaar is.  
Dankzij de doorlopende drempel kan de deurvleugel vrij worden verschoven. Als  
begrenzing zijn in de geleiderail stoppers aangebracht. Die stoppers dienen  
ook ter bescherming van de veiligheidsschakelaar

Lichtlopend  
aluminium of stalen 

geleideprofiel

Onderhoudsvrije 
polyamide  

geleide-elementen Grote,  
stabiel staande,  

robuuste vloerplaat  
met vier gaten voor  

de aanslagpost

Technische gegevens van standaard schuifdeuren  C Maatwerk op aanvraag.

Productgroep/type ST STI STO DST STB DSTO

Afmetingen

max. asmaat in mm 2910 2910 1430 2810 6030 2830

max. deur-/hekoogte in mm 2600 2600 4835 2600 2600 4835

Looprailprofiel

Aluminium geleideprofiel met kogelgelagerd looprollen ● ● ● ● ● ●

Vullingen

FLEX II ● ● ● ● ● ●

Gegolfd rasterwerk 40 ● ● ○ ● ● ○

Gegolfd rasterwerk 25 ● ● ○ ● ● ○

Gelast rasterwerk 40 ● ● ○ ● ● ○

Metaalplaat ● ● ○ ● ● ○

Polycarbonaat ● ● ○ ● ● ○

Geperforeerde plaat met ronde gaten Rv 5-8 ● ● ○ ● ● ○

Geperforeerde plaat met vierkante gaten Qg 8-12 ● ● ○ ● ● ○

Procestoezicht – Oogbeschermingsruit roodbruin  ● ● ○ ● ● ○

Procestoezicht – Oogbeschermingsruit groen ● ● ○ ● ● ○

Procestoezicht – Polycarbonaat ● ● ○ ● ● ○

Brühl-deurtoebehoren

Deurkrukset ● ● ● ● ● ●

Aanbouwsystemen voor veiligheidsschakelaars

Greepvoorbereiding BRÜHL-GV ● × ● ● ● ●

Montageplaatsysteem BRÜHL-HP-S® ● ● ● ● ● ●

Schakelnokkensysteem BRÜHL-SN-S ● ● ● ● ● ●

Veiligheidsschakelaar-voorbereiding BRÜHL-SV ● ● ● ● ● ●

Special Grendels op aanvraag

Oppervlakken

Poedercoating/kleur ● ● ● ● ● ●

Thermisch verzinkt oppervlak ● ● ● ● ● ●

Afstand tot de vloer

Standaard 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm

Gereduceerd 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

● Combinatie is mogelijk.  × Combinatie is niet mogelijk.  ○ Combinatie is optioneel mogelijk.
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extra staander
1000 1000 Vanaf een asmaat van 1000 mm wordt een

Extra staander (a) wordt meegeleverd. Bij de 
planning van het hekverloop hiermee rekening 
houden: afzonderlijk rasterpaneel (b) in hek-
hoogte bestellen

PICT

MOV

CAD

C Afbeelding toont ST met een greepsysteem.

Schuifdeur voor greep of haakslot

C Afbeelding toont ST met deurgarnituur TG-V2.

Productgroep/type

ST

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

buitenzijdemachinezijde buitenzijde

machinezijde

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-S®
Montageplaatsysteem 

GV-S
Greepvoorbereiding

SN-S
Schakelnokkensysteem

deurtoebehoren

TZ-GR-S
Greep

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-S®
Montageplaatsysteem 

SN-S
Schakelnokkensysteem

SV
Schakelaarvoorbereiding

deurtoebehoren

TG
Deurkrukset

SG-S
Slotgarnituur 

Voorbeeld van een artikelnummersleutel Type-Openingsrichting-Staanderprofiel-Vleugelprofiel-Veiligheidsheksysteem/vulling-Afstand tot de vloer-Hekhoogte-Asmaat ST-L-QR50-QR35-Z-GF-20-SG40-2400-1000
Voor afmetingen die niet in de tabel voorkomen moet SO- voor het artikelnummer worden gezet en de speciale maat moet op de betreffende plek in het artikelnummer worden ingevuld  
(bv. SO-ST-L-QR50-QR35-Z-GF-20-SG40-2400-1750 voor speciale asmaat 1750).

Schuifdeur voor greep of haakslot
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ST -L -R -QR50 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2000 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -2900

ST -L -R -QR50 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2200 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -2900

ST -L -R -QR50 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2400 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -2900

ST -L -R -QR60 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2600 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -2900

1  Asmaat bij staanderprofiel QR60 +10 mm, bij 
staanderprofiel QR80 +10 mm.

2   Definitie asmaat zie blz. 184. 
3  Binnenwerkse breedte en hoogte kan afhanke-

lijk van aanbouwsysteem voor veiligheids-
schakelaars, of deurtoebehoren kleiner worden.

4  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk 
bestellen. Zie blz.168.

5  Vanaf een asmaat van 1000 mm zijn 12 stuks 
vloerbevestigingsmiddelem nodig

C  Metaalplaat: ronde perforatie Rv 5-8/ vierkante 
perforatie Qg 8-12

C Deuren standaard met 175 mm afstand tot de 
vloer.

C  Slotonderdelen van verzinkt staal.
B  Vloerplaten standaard in het midden 

gecentreerd. Specifieke positionering van de 
vloerplaten, zie blz.187.

vloerbevestiging 4

Benodigd aantal 8/12 stuks 5

Wijze van bevestigen Fixanker of chemisch anker

Grootte · lengte M10 . 120/130 mm

Gewichtsvoorbeeld 
ST 2000×1000 mm 42.42 kg

deuropening

Links openend Rechts openend

machinezijde

buitenzijde

Het profiel van speciaal aluminium, duurzame stalen rollen en polyamide  
geleiders staan garant voor lichtlopend en zeer nauwkeurig openen en sluiten van  
de deurvleugel. De posten van de vleugeldeur bestaan uit een stabiel stalen  
profiel met vastgelaste vloerplaat met vier gaten. Standaard zijn beide  
deurposten voorbereid voor hoeken en een doorgaand verloop.

productoptie: hoogteaanpassing
Optioneel met staanders -J 
voor hoogtejustering.
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C Afbeelding toont STI met een greepsysteem.

Schuifdeur voor greep of haakslot, aan de binnenzijde lopend

C Afbeelding toont STI met deurgarnituur TG-V2

Productgroep/type

STI

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

buitenzijdemachinezijde buitenzijde machinezijde

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-S®
Montageplaatsysteem 

SN-S
Schakelnokkensysteem

SV
Schakelaarvoorbereiding

deurtoebehoren

TG
Deurkrukset

SG-S
Slotgarnituur deurtoebehoren

TZ-GR-S
Greep

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-S®
Montageplaatsysteem 

SN-S
Schakelnokkensysteem

Schuifdeur voor greep of haakslot, aan de binnenzijde lopend
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STI -L -R -QR50 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2000 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -2900

STI -L -R -QR50 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2200 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -2900

STI -L -R -QR50 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2400 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -2900

STI -L -R -QR60 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2600 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -2900

Voorbeeld van een artikelnummersleutel Type-Openingsrichting-Staanderprofiel-Vleugelprofiel-Veiligheidsheksysteem/vulling-Afstand tot de vloer-Hekhoogte-Asmaat STI-L-QR50-QR35-Z-GF-20-SG40-2400-1000
Voor afmetingen die niet in de tabel voorkomen moet SO- voor het artikelnummer worden gezet en de speciale maat moet op de betreffende plek in het artikelnummer worden ingevuld  
(bv. SO-STI-L-QR50-QR35-Z-GF-20-SG40-2400-1750 voor speciale asmaat 1750).

vloerbevestiging 4

Benodigd aantal 8/12 stuks 5

Wijze van bevestigen Fixanker of chemisch anker

Grootte · lengte M10 . 120/130 mm

Gewichtsvoorbeeld 
STI 2000×1000 mm 42.42 kg

extra staander
1000 1000 Vanaf een asmaat van 1000 mm wordt een

Extra staander (a) wordt meegeleverd. Bij de plan-
ning van het hekverloop hiermee rekening houden: 
afzonderlijk rasterpaneel (b) in hekhoogte bestellen.

deuropening

aan de binnezijde lopend  
links openend   

aan de binnenzijde lopend 
rechts openend

machinezijde

buitenzijde

Het profiel van speciaal aluminium, duurzame stalen rollen en  
polyamide geleiders garanderen dat de deurvleugel zeer licht loopt  
en zich nauwkeurig laat openen en sluiten. De deurvleugel is zo  
geconstrueerd dat hij aan de binnenzijde loopt en wordt bv. toegepast  
wanneer in zich in het teruglooptraject een schakelkast aan de buitenzijde van de  
afscherming is bevestigd of daar een plaats is waar pallets worden neergezet.

1  Asmaat bij staanderprofiel QR60 +10 mm 
2   Definitie asmaat zie blz. 184. 
3  Binnenwerkse breedte en hoogte kan afhankelijk 

van aanbouwsysteem voor veiligheidsschake-
laars, of deurtoebehoren kleiner worden.

4  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk 
bestellen. Zie blz.168.

5  Vanaf een asmaat van 1000 mm zijn 12 stuks 
vloerbevestigingsmiddelem nodig

C  Metaalplaat: ronde perforatie Rv 5-8/ vierkante 
perforatie Qg 8-12   

C Bij de STI modellen bevindt het aanbouwsysteem 
voor veiligheidsschakelaars zich aan de machinezijde

C  Deuren standaard met 175 mm afstand tot de vloer.
C  Slotonderdelen van verzinkt staal.
B Vloerplaten standaard in het midden 

gecentreerd. Specifieke positionering van de 
vloerplaten, zie blz.187.

productoptie: hoogteaanpassing
Optioneel met staanders -J 
voor hoogtejustering.
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C Afbeelding toont STO met een greepsysteem.

Schuifdeur voor greep of haakslot, met bovenvenster

C Afbeelding toont STO met deurgarnituur TG-V2.

Productgroep/type

STO

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

buitenzijdemachinezijde buitenzijde machinezijde

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-S®
Montageplaatsysteem 

GV-S
Greepvoorbereiding

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-S®
Montageplaatsysteem 

SN-S
Schakelnokkensysteem

SV
Schakelaarvoorbereiding

deurtoebehoren

TG
Deurkrukset

SG-S
Slotgarnituur 

deurtoebehoren

TZ-GR-S
Greep

TZ-GRK-S
Greep met kogelsnapper

Schuifdeur voor greep of haakslot, met bovenvenster

Ty
pe

Openings-
richting

St
aa

nd
er

pr
ofi

el

Vleugel-
profiel

Veiligheid- 
shek- 

systeem
Afstand tot de vloer

He
kh

oo
gt

e

Asmaat 1  van staandermidden tot staandermidden 2

800 1000 1200 1400
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ks
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ch

ts

QR
35

FL
EX

 II 175 mm 20 mm
Binnenwerkse breedte 3

630 830 1030 1230

STO -L -R -QR50 -QR35 -F -175 -20 -2400 -800 -1000 -1200 -1400

STO -L -R -QR60 -QR35 -F -175 -20 -2600 -800 -1000 -1200 -1400

STO -L -R -QR60 -QR35 -F -175 -20 -2835 -800 -1000 -1200 -1400

STO -L -R -QR60 -QR35 -F -175 -20 -3035 -800 -1000 -1200 -1400

STO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -3235 -800 -1000 -1200 -1400

STO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -3435 -800 -1000 -1200 -1400

STO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -3635 -800 -1000 -1200 -1400

STO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -3835 -800 -1000 -1200 -1400

STO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4035 -800 -1000 -1200 -1400

STO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4235 -800 -1000 -1200 -1400

STO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4435 -800 -1000 -1200 -1400

STO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4635 -800 -1000 -1200 -1400

STO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4835 -800 -1000 -1200 -1400

Voorbeeld van een artikelnummer-
sleutel Type-Openingsrichting-Staan-
derprofiel- Vleugelprofiel-Veiligheid-
sheksysteem/vulling- Afstand tot de 
vloer-Hekhoogte-Asmaat 
STO-L-QR50-QR35-F-20-2400-800
Voor afmetingen die niet in de tabel 
voorkomen moet SO- voor het artikel-
nummer worden gezet en de speciale 
maat moet op de betreffende plek in het 
artikelnummer worden ingevuld  
(bv. SO-STO-L-QR50-
QR35-F-20-2400-1750 for special axle 
size 1750).

1  Asmaat bij staanderprofiel QR60 +10 mm,  
bij staanderprofiel QR80 +30 mm.

2   Definitie asmaat zie blz. 184. 
3  Binnenwerkse breedte en hoogte kan afhankelijk van aanbouw-

systeem voor veiligheidsschakelaars, of deurtoebehoren kleiner 
worden.

4  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk bestellen. Zie blz.168.
5  Vanaf een asmaat van 1000 mm zijn 12 stuks  

vloerbevestigingspluggen benodigd.
6  Bij hoogte 3235 mm of meer M12 gebruiken.
C Deuren standaard met 175 mm afstand tot de vloer.
B Vloerplaten standaard in het midden gecentreerd.  

Specifieke positionering van de vloerplaten, zie blz.187.

vloerbevestiging 4

Benodigd aantal 8/12 stuks 5

Wijze van bevestigen Fixanker of chemisch anker

Grootte · lengte M10 . 120/130 mm 
M12 . 145/160 mm 6

Gewichtsvoorbeeld STO 3035×1000 mm 85.8 kg

extra staander

c b2

b1

1000 1000 Vanaf een asmaat van 1000 mm wordt een extra 
staander (a) megeleverd.
Bij de planning van het hekverloop hiermee 
rekening houden: een afzonderlijk rasterpaneel 
(b1) en een rastermat voor het bovenvenster (b2) 
bestellen.
Rasterpaneel (c) boven de deur wordt  
meegeleverd. deuropening

Links openend Rechts openend

machinezijde

buitenzijde

Het profiel van speciaal aluminium, duurzame 
stalen rollen en polyamide geleiders staan garant 

voor lichtlopend en zeer precies openen en sluiten 
van de deurvleugel. De deurposten van de  

schuifdeur met bovenvenster bestaan uit een  
stabiel stalen profiel met vastgelaste vloerplaat 

met vier gaten. Beide staanders zijn door een 
ligger en een rastermat voor het bovenvenster met 

elkaarr  verbonden. Standaard zijn beide  
deurposten voorbereid voor hoeken en een  

doorgaand verloop.

productoptie: hoogteaanpassing
Optioneel met staanders -J voor  
hoogtejustering.
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C Afbeelding toont DST met een greepsysteem.

Dubbele schuifdeur voor greep of haakslot

C Afbeelding toont DST met deurgarnituur TG-V2.

Productgroep/type

DST

machinezijde buitenzijde

machinezijde

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

GV-S
Greepvoorbereiding

HP-S®
Montageplaatsysteem  (2×)

deurtoebehoren

TZ-GR-S
Greep (2×)

TZ-GRK-S
Greep met kogelsnapper

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-S®
Montageplaatsysteem  (2×)

SN-S
Schakelnokkensysteem (2×)

deurtoebehoren

TG
Deurkrukset

SG-S2
Slotgarnituur 

buitenzijde

Dubbele schuifdeur voor greep of haakslot

Ty
pe

Openings-
richting
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Vleugelprofiel

Veiligheidsheksysteem/vulling
Afstand 
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1445 1645 1845 2045 2245 2445 2645

DST -L -R -QR50 -QR35 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2000 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DST -L -R -QR50 -QR35 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2200 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DST -L -R -QR50 -QR35 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DST -L -R -QR60 -QR35 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2600 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

Voorbeeld van een artikelnummersleutel Type-Openingsrichting-Staanderprofiel-Vleugelprofiel-Veiligheidsheksysteem/vulling-Afstand tot de vloer-Hekhoogte-Asmaat DST-L-QR50-QR35-Z-GF-SG40-175-2400-1600
Voor afmetingen die niet in de tabel voorkomen moet SO- voor het artikelnummer worden gezet en de speciale maat moet op de betreffende plek in het artikelnummer worden ingevuld  
(bv. SO-DST-L-QR50-QR35-Z-GF-SG40-175-2400-1750 voor speciale asmaat 1750).

1  Asmaat bij staanderprofiel QR60 +10 mm, bij staanderprofiel  
QR80 +30 mm.

2   Definitie asmaat zie blz. 184. 
3  Binnenwerkse breedte en hoogte kan afhankelijk van aanbouwsys-

teem voor veiligheidsschakelaars, of deurtoebehoren kleiner worden
4  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk bestellen. Zie blz.168
5  Vanaf een asmaat van 2000 mm zijn 16 stuks vloerbevestigingsmid-

delem nodig
C  Metaalplaat: ronde perforaties Rv 5-8 / vierkante perforaties Qg 8-12  
C Deuren standaard met 175 mm afstand tot de vloer.
B Vloerplaten standaard in het midden gecentreerd.  

Specifieke positionering van de vloerplaten, zie blz.187.

vloerbevestiging 4

Benodigd aantal 8/16 stuks 5

Wijze van bevestigen Fixanker of chemisch anker

Grootte · lengte M10 . 120/130 mm

Gewichtsvoorbeeld DST 
2000×2000 mm 81.94 kg

extra staander
1000               2000                    1000 Vanaf een asmaat van 2000 mm worden twee Extra 

staanders (a) meegeleverd. Bij de planning van het 
hekverloop hiermee rekening houden: afzonderlijke 
rasterpaneelen (b) in hekhoogte bestellen.

Het profiel van speciaal aluminium, duurzame stalen rollen en polyamide  
geleiders staan garant voor lichtlopend en zeer precies openen en Sluiten van  
de twee deurvleugels die naar links en naar rechts buiten de binnenwerkse 
breedte worden geopend. De deurposten van de dubbele schuifdeur bestaan uit 
een stabiel stalen profiel met vastgelaste vloerplaat met vier gaten. Standaard 
zijn beide deurposten voorbereid voor hoeken en een doorgaand verloop.

deuropening

Gangvleugel rechts openend Gangvleugel links openend

machinezijde

buitenzijde

productoptie: hoogteaanpassing
Optioneel met staanders -J voor  
hoogtejustering.



brühl · schuifdeuren  9392  brühl · schuifdeuren

www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com

VE
IL

IG
HE

ID
SD

EU
RE

N

PICT

MOV

CAD

C Afbeelding toont STB met een greepsysteem.

Schuifdeur voor greep of haakslot, naar beide zijden openend

C Afbeelding toont STB met deurgarnituur TG-V2.

Productgroep/type

STB

machinezijde buitenzijde

machinezijde

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

GV-S
Greepvoorbereiding (2×)

HP-S®
Montageplaatsysteem  (2×)

deurtoebehoren

TZ-GR-S
Greep (2×) 

TZ-GRK-S
Greep met kogelsnapper (2×)

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-S®
Montageplaatsysteem  (2×)

SV
Schakelaarvoorbereiding (2×)

deurtoebehoren

TG
Deurkrukset (2×)

SG-S2
Slotgarnituur  (2×)

buitenzijde

Voorbeeld van een artikelnummersleutel Type-Openingsrichting-Staanderprofiel-Vleugelprofiel-Veiligheidsheksysteem/vulling-Afstand tot de vloer-Hekhoogte-Asmaat STB-R-QR80-RP106-Z-FE-P-20-2600-2630
Voor afmetingen die niet in de tabel voorkomen moet SO- voor het artikelnummer worden gezet en de speciale maat moet op de betreffende plek in het artikelnummer worden ingevuld  
(bv. SO-STB-R-QR80-RP106-Z-FE-P-20-2600-1750 voor speciale asmaat 1750).

Schuifdeur voor greep of haakslot, naar beide zijden openend
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pe
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STB -R -QR80 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2000 -1600 -1800 ... -3800 -4000 -4200 -4400 ... -5800 -6000

STB -R -QR80 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2200 -1600 -1800 ... -3800 -4000 -4200 -4400 ... -5800 -6000

STB -R -QR80 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2400 -1600 -1800 ... -3800 -4000 -4200 -4400 ... -5800 -6000

STB -R -QR80 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2600 -1600 -1800 ... -3800 -4000 -4200 -4400 ... -5800 -6000

1  Asmaat bij staanderprofiel QR80 +30 mm 
3  Binnenwerkse breedte en hoogte kan afhankelijk 

van aanbouwsysteem voor veiligheidsschake-
laars, of deurtoebehoren kleiner worden.

3  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk 
bestellen. Zie blz.168.

C  Metaalplaat: ronde perforaties Rv 5-8 / vierkante 
perforaties Qg 8-12  

C  Deuren standaard met 175 mm afstand tot de vloer.
C  Bij uitvoering met slotgarnituur buitenste vleugel  

Ausfuhrung mit Schlossgarnitur is voorbereid 
voor een Euro-profielcilinder Ǿ 17 mm met een 
lengte van 30/10 mm. De binnenste vleugel is 
voorbereid voor een Euro-profielcilinder Ǿ 17 
mm met een lenge van 30/65 mm.

B Vloerplaten standaard in het midden gecentreerd. 
Specifieke positionering van de vloerplaten, zie 
blz.187.

B  Vergelijk telescopische schuifdeur STBT  
bladzijde 106.

vloerbevestiging 3

Benodigd aantal 10 stuks.

Wijze van bevestigen Fixanker of chemisch anker

Grootte · lengte M12 . 145/160 mm

Gewichtsvoorbeeld STB  
2000×2030 mm 69.25 kg

deuropening

voorste vleugel rechts openend

machinezijde

buitenzijde

Het aluminium profiel, duurzame stalen rollen en polyamide  
geleiders garanderen dat de twee deurvleugels zeer lichtlopend zijn en zich zeer precies bewegen.  
De deurposten van de naar beide zijden openende schuifdeur bestaan uit een stabiel stalen profiel  
met vastgelaste vloerplaat met vier gaten. Standaard zijn beide deurposten voorbereid voor hoeken en 
een doorgaand verloop. De vleugel aan de buitenzijde kan hierbij binnen het portaal naar rechts,  
de vleugel aan de binnenzijde naar links worden geopend.

productoptie: hoogteaanpassing
Optioneel met staanders -J voor 
hoogtejustering.
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C Afbeelding toont DSTO met een greepsysteem.

Dubbele schuifdeur voor greep of haakslot, met bovenvenster

C Afbeelding toont DSTO met deurgarnituur TG-V2.

Productgroep/type

DSTO

machinezijde

machinezijde

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-S®
Montageplaatsysteem  (2×)

GV-S
Greepvoorbereiding

deurtoebehoren

TZ-GR-S
Greep (2×)

TZ-GRK-S
Greep met kogelsnapper 

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-S®
Montageplaatsysteem  (2×)

SN-S
Schakelnokkensysteem (2×)

deurtoebehoren

TG
Deurkrukset

SG-S2
Slotgarnituur 

buitenzijde

buitenzijde

Dubbele schuifdeur voor greep of haakslot, met bovenvenster
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Binnenwerkse breedte 3

1420 1620 1820 2020 2220 2420 2620

DSTO -L -R -QR50 -QR35 -F -175 -20 -2400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR60 -QR35 -F -175 -20 -2600 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR60 -QR35 -F -175 -20 -2835 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR60 -QR35 -F -175 -20 -3035 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -3235 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -3435 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -3635 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -3835 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4035 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4235 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4435 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4635 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4835 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

Voorbeeld van een artikelnummersleutel  
Type-Openingsrichting-Staanderprofiel-Vleugel-
profiel-Veiligheidsheksysteem/vulling-Afstand tot 
de vloer-Hekhoogte-Asmaat  
DSTO-L-QR80-QR35-F-20-4635-2830 
Voor afmetingen die niet in de tabel voorkomen 
moet SO- voor het artikelnummer worden gezet 
en de speciale maat moet op de betreffende plek 
in het artikelnummer worden ingevuld  
(bv. SO-DSTO-L-QR80-QR35-F-20-4635-1750 
voor speciale asmaat 1750).  

1  Asmaat bij staanderprofiel QR60 +10 mm,   
bij staanderprofiel QR80 +30 mm 

2   Definitie asmaat zie blz. 184.
3  Binnenwerkse breedte en hoogte kan afhankelijk 

van aanbouwsysteem voor veiligheidsschakelaars, 
of deurtoebehoren kleiner worden.  

4  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk 
bestellen. Zie blz.168.

5  Vanaf een asmaat van 2000 mm zijn 16 stuks 
vloerbevestigingspluggen benodigd.

C Deuren standaard met 175 mm afstand tot de vloer.
B Vloerplaten standaard in het midden 

gecentreerd. Specifieke positionering van de 
vloerplaten, zie blz.187.

vloerbevestiging 4

Benodigd aantal 8/16 stuks 5

Wijze van bevestigen Fixanker of chemisch anker

Grootte · lengte M10 . 120/130 mm 
M12 . 145/160 mm 6

Gewichtsvoorbeeld DSTO 3035×2010 mm 143.7 kg

extra staander

c cb2 b2

b1b1

1000              2000                    1000 Vanaf een asmaat van 2000 mm wordt een extra 
staander (a) megeleverd. Bij de planning van het 
hekverloop hiermee rekening houden: twee 
afzonderlijke rasterpaneelen (b1) en twee 
rastermatten voor het bovenvenster (b2) 
bestellen. Rasterpaneelen (c) boven de deur 
worden meegeleverd.

deuropening

Gangvleugel rechts openend Gangvleugel links openend

machinezijde

buitenzijde

Het profiel van speciaal aluminium, duurzame 
stalen rollen en polyamide geleiders staan garant 

voor lichtlopend en zeer precies openen en sluiten 
van de twee deurvleugels die naar links en naar 
rechts buiten de binnenwerkse breedte worden 

geopend. Beide staanders zijn door een ligger 
en een rastermat voor het bovenvenster met 

elkaar verbonden. De deurposten van de dubbele 
schuifdeur met boven venster bestaan uit een 

stabiel stalen profiel met vastgelaste vloerplaat 
met vier gaten. Standaard zijn beide deurposten 

voorbereid voor hoeken en een doorgaand 
verloop.

productoptie: hoogteaanpassing
 Optioneel met staanders -J voor hoogtejustering
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Vouwvleugel- en vouwschuifdeuren
De plaatsbesparende variant
Vouwdeuren zijn een bijzonder plaatsbesparende variant voor situaties waar de  
plaats voor het openen en verplaatsen zeer beperkt is of wanneer in de deuropening  
geen geleide-elementen mogelijk zijn (vouwvleugeldeuren).

In één oogopslag: Voordelen van de vouwvleugel- en vouwschuifdeuren

Snelle montage
De deuren van Brühl zijn zeer stabiel en  
staan garant voor een snelle montage –  
zonder tijdverlies op de bouwplaats.

Voor grote openingen
Nemen in geopende toestand zeer weinig 
plaats in – zelfs bij grote openingen.

Comfortabel te bedienen
De schuifdeuren zijn voorzien van een 
lichtlopend stalen geleideprofiel.
 

De vleugels zijn veilig te bewegen 
Robuuste aanslag door stoppers en 
centreervoorziening.

Verschillende afstanden tot de vloer
De deuren worden standaard met  
175 mm of 20 mm afstand tot de vloer 
geleverd.

Flexibele planning
De deurposten zijn voorbereid voor  
zowel een doorgaand hekverloop als voor 
hoeksituaties. Dat zorgt voor snellere  
montage en meer flexibiliteit op de  
bouwplaats.
 

Compatibel
De vouwvleugel- en vouwschuifdeuren zijn 
compatibel met de Brühl- aanbouwstemen 
voor veiligheidsschakelaars.

Klantspecifieke oplossingen
Individuele oplossingen zijn naar behoefte 
mogelijk – in diverse kleuren en thermisch 
verzinkt.

Maximale stootvastheid 
Alle elementen worden gezandstraald en 
poedergecoat.

Vouwvleugel- 
deuren zonder storende 

geleide-elementen in  
de deuropening

Stabiele,  
vastgelaste  

scharnieren en 
aanslagen

Toepassing bij zeer  
beperkte openings- en 
bewegingsruimte rond  

de machine

Technische gegevens van vouwvleugeldeuren en vouwschuifdeuren C Maatwerk op aanvraag.

Productgroep/type FAFTR DFAFTR FASTG DFASTG

Afmetingen

max. asmaat in mm 4000 8000 5000 5000

max. deur-/hekoogte in mm 2600 2600 2600 2600

Raamwerkvullingen

FLEX II ● ● ● ●

Gegolfd rasterwerk 40 ● ● ● ●

Metaalplaat 1.5 mm ● ● ● ●

Polycarbonaat 5 mm ● ● ● ●

Gegolfd rasterwerk 25 ● ● ● ●

Gelast rasterwerk 40 ● ● ● ●

Geperforeerde plaat met ronde gaten Rv 5-8 ● ● ● ●

Geperforeerde plaat met vierkante gaten Qg 8-12 ● ● ● ●

Procestoezicht – Oogbeschermingsruit roodbruin  ● ● ● ●

Procestoezicht – Oogbeschermingsruit groen ● ● ● ●

Procestoezicht – Polycarbonaat ● ● ● ●

Aanbouwsystemen voor veiligheidsschakelaars

Overslagsluitingsysteem BRÜHL-UER® ● ● × ×

Oppervlakken

Poedercoating/kleur ● ● ● ●

Thermisch verzinkt oppervlak ● ● ● ●

Afstand tot de vloer

Standaard 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm

Gereduceerd 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

● Combinatie is mogelijk.  × Combinatie is niet mogelijk.  ○ Combinatie is optioneel mogelijk.



brühl · VouwVleugel- en Vouwschuifdeuren  9998  brühl · VouwVleugel- en Vouwschuifdeuren

www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com

VE
IL

IG
HE

ID
SD

EU
RE

N

PICTPICT

MOVMOV

CADCAD

Vouwvleugeldeur voor grendel

C Afbeelding toont FAFTR met overslagsluiting.

Productgroep/type

FAFTR

Dubbele vouwvleugeldeur voor grendel

C Afbeelding toont DFAFTR met overslagsluiting.

Productgroep/type

DFAFTR

machinezijde

buitenzijde

machinezijde

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

UER-F®
Overslagsluitingsysteem

SV
Schakelaarvoorbereiding

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

UER-F®
Overslagsluitingsysteem

SV
Schakelaarvoorbereiding

buitenzijde

deurtoebehoren

TZ-GR-F
Greep

STR-LR 
Zwenkwiel

deurtoebehoren

TZ-GR-F
Greep

STR-LR 
Zwenkwiel

1  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk bestellen. Zie blz.168.
C Met 2 of 3 vleugels leverbaar.
C Met asmaten van 1,6 tot 4 m leverbaar.
C  Deuren standaard met 175 mm afstand tot de vloer.
C Vloergrendel wordt meegeleverd.
C  Het aantal vleugels hangt af van de aan de buitenzijde  

benodigde ruimte.
B Raamwerkvulling zie tabel, blz. 186.
B  Vloerplaten standaard in het midden gecentreerd.  

Specifieke positionering van de vloerplaten, zie blz.187.
B  Zwenkwiel niet meegeleverd.  

A.u.b. afzonderlijk bestellen, zie blz.171.

vloerbevestiging 1

Benodigd aantal 8 stuks.

Wijze van bevestigen Fixanker of chemisch anker

Grootte · lengte M12 . 145/160 mm

Gewichtsvoorbeeld 
FAFTR 2200×3030 mm 84.6 kg

deuropening
UER-FL voor links openend, UER-FR voor rechts openend bestellen

Links openend Rechts openend

machinezijde

buitenzijde

1  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk bestellen. Zie blz.168.
C Met 3 of 6 vleugels leverbaar.
C Met asmaten van 3 tot 8 m leverbaar.
C  Deuren standaard met 175 mm afstand tot de vloer.
C Vloergrendel wordt meegeleverd.
C  Het aantal vleugels hangt af van de aan de buitenzijde  

benodigde ruimte.
B Raamwerkvulling zie tabel, blz. 186.
B  Vloerplaten standaard in het midden gecentreerd.  

Specifieke positionering van de vloerplaten, zie blz.187.
B  Zwenkwiel niet meegeleverd.  

A.u.b. afzonderlijk bestellen, zie blz.171.

vloerbevestiging 1

Benodigd aantal 8 stuks.

Wijze van bevestigen Fixanker of chemisch anker

Grootte · lengte M12 . 145/160 mm

Gewichtsvoorbeeld DFAFTR 
2200×3030 mm 95.4 kg

deuropening

außen

Maschinenseite

links öffnendrechts öffnendaußen

Maschinenseite

links öffnendrechts öffnend

Links openend Rechts openend

machinezijde

buitenzijde

De dubbele vouwvleugeldeuren hebben geen storen-
de geleide-elementen in de binnenwerkse opening 

en nemen in geopende toestand maar weinig plaats 
in. Ze zijn uitgevoerd als grendeldeur en voorzien van 

een vloergrendel die verhindert dat de deurvleugel 
kan worden ingedrukt. De deurposten van deze deur 
bestaan uit een stabiel stalen profiel met vastgelaste 

vloerplaat met vier gaten.

De vouwvleugeldeuren hebben geen storende gelei-
de-elementen in de binnenwerkse opening en nemen 
in geopende toestand maar weinig plaats in. Ze zijn 
uitgevoerd als grendeldeur en voorzien van een vloer-
grendel die verhindert dat de deurvleugel kan worden 
ingedrukt. De deurposten van de vouwvleugeldeuren 
voor grendels bestaan uit een stabiel stalen profiel met 
vastgelaste vloerplaat met vier gaten. Standaard zijn 
beide deurposten voorbereid voor zowel doorgaand 
verloop als voor hoeksituaties.
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Vouwschuifdeur

C Afbeelding toont FASTG met spanjoletsluiting.

Productgroep/type

FASTG

Dubbele vouwschuifdeur

C Afbeelding toont DFASTG met spanjoletsluiting.

Productgroep/type

DFASTG

machinezijde buitenzijde

machinezijde

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

SV
Schakelaarvoorbereiding

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

SV
Schakelaarvoorbereiding

buitenzijde

deurtoebehoren

TZ-GR-S
Greep

deurtoebehoren

TZ-GR-S
Greep

PICT

MOV

CAD

deuropening
machinezijde

buitenzijde

1  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk bestellen. 
Zie blz.168.

C Met 2 of 4 vleugels leverbaar.
C Met asmaten van 2,8 tot 5 m leverbaar.
C  Deuren standaard met 175 mm afstand tot de vloer.
C  Het aantal vleugels hangt af van de aan de buitenzijde  

benodigde ruimte.
C  Spanjoletsluiting wordt met de deur meegeleverd
B Raamwerkvulling zie tabel, blz. 186.
B  Vloerplaten standaard in het midden gecentreerd.  

Specifieke positionering van de vloerplaten, zie blz.187.

1  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk bestellen. 
Zie blz.168.

C Met 4 of 8 vleugels leverbaar.
C Met asmaten van 2,8 tot 5 m leverbaar.
C  Deuren standaard met 175 mm afstand tot de vloer.
C  Het aantal vleugels hangt af van de aan de buitenzijde  

benodigde ruimte.
C  Spanjoletsluiting wordt met de deur meegeleverd
B Raamwerkvulling zie tabel, blz. 186.
B  Vloerplaten standaard in het midden gecentreerd.  

Specifieke positionering van de vloerplaten, zie blz.187.

vloerbevestiging 1

Benodigd aantal 8 stuks.

Wijze van bevestigen Fixanker of chemisch anker

Grootte · lengte M12 . 145/160 mm

Gewichtsvoorbeeld 
FASTG 2200×3030 mm 116 kg

vloerbevestiging 1

Benodigd aantal 8 stuks.

Wijze van bevestigen Fixanker of chemisch anker

Grootte · lengte M12 . 145/160 mm

Gewichtsvoorbeeld 
DFASTG 2200×3030 mm 135.7 kg

deuropening

Links openend Rechts openend
machinezijde

buitenzijde

De dubbele vouwschuifdeuren nemen in geopende 
toestand maar weinig plaats in. De deurposten van deze 

deur bestaan uit een stabiel stalen profiel met vast-
gelaste vloerplaat met vier gaten. Standaard zijn beide 
deurposten voorbereid voor hoeken en een doorgaand 

verloop. Door duurzame geleiderails en looprollen 
hebben de vouwschuifderen een uiterst nauwkeurig 

bewegingsverloop.

De vouwschuifdeuren nemen in geopende 
toestand maar weinig plaats in. De deurposten 
van deze deur bestaan uit een stabiel stalen 
profiel met vastgelaste vloerplaat met vier gaten. 
Standaard zijn beide deurposten voorbereid 
voor hoeken en een doorgaand verloop. Door 
duurzame geleiderails en looprollen hebben de 
vouwschuifderen een uiterst nauwkeurig  
bewegingsverloop.
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Telescopische schuifdeuren
Maximale openingsbreedte
Weinig ruimte en de wens naar een zo breed mogelijke toegangsweg  
zijn de voorwaarden waaronder de telescopische schuifduren worden ingezet.  
Op grond van hun variabele toepassingsmogelijkheden zijn deze schuifdeuren 
ideaal geschikt voor bv. voorraadmagazijnen.

In één oogopslag: Voordelen van de telescopische schuifdeuren

Verschillende afstanden tot de vloer 
Alle schuifdeuren worden  standaard  
met 175 mm of 20 mm afstand tot de vloer 
geleverd.

Comfortabel te bedienen
De standaard uitvoering heeft een  
nauwkeurig aluminium geleideprofiel –  
optioneel ook te combineren met een  
stalen geleideprofiel.

Geschikt voor grote openingen
De schuifdeuren van het type STT kunnen 
compleet tot buiten de binnenwerkse  
breedte worden geopend.

Weinig plaats nodig
Dit type krijgt een telescopische geleiding  
van de deurvleugels om de totale benodigde 
plaats zo klein mogelijk te houden, bij een zo 
breed mogelijke opening.

Flexibele planning
De deurposten zijn voorbereid voor zowel  
een doorgaand hekverloop als voor  
hoeksituaties. Dat zorgt voor snellere montage 
en meer flexibiliteit op de bouwplaats.

Snelle montage
De deuren van Brühl zijn zeer stabiel en  
staan garant voor een snelle montage –  
zonder tijdverlies op de bouwplaats.
 

Eenvoudige hoogtejustering
De hoogtejustering van de geleide-eenheid  
kan met stelschroeven snel worden  
uitgevoerd.

Maximale stootvastheid 
Alle elementen worden gezandstraald en 
poedergecoat.

Klantspecifieke oplossingen
Individuele oplossingen zijn naar  
behoefte mogelijk – in diverse kleuren en 
thermisch verzinkt. Telescopische  
schuifdeuren zijn leverbaar in combinatie 
met onze aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars.

Meervleugelige  
varianten besparen  
veel plaats die voor  

het openen / verplaatsen 
nodig is (STT/ DSTT)

De  
deurvleugels openen  

zich tot buiten de  
binnenwerkse breedte  

(STT/ DSTT)
Grote,  

stabiel staande,  
robuuste vloerplaat met 

vier gaten voor  
de aanslagpost

Robuuste,  
duurzame  

geleiderails en  
loopwerken

Technische gegevens van telescopische schuifdeuren C Maatwerk op aanvraag.

Productgroep/type STT STBT DSTT

Afmetingen

max. asmaat in mm 5430 6030 5030

max. deur-/hekoogte in mm 2600 2600 2600

Looprailprofiel

Aluminium geleideprofiel ● × ●

Stalen geleideprofiel × ● ×

Raamwerkvullingen

FLEX II ● ● ●

Gegolfd rasterwerk 40 ● ● ●

Gegolfd rasterwerk 25 ● ● ●

Gelast rasterwerk 40 ● ● ●

Polycarbonaat ● ● ●

Metaalplaat ● ● ●

Geperforeerde plaat met ronde gaten Rv 5-8 ● ● ●

Geperforeerde plaat met vierkante gaten Qg 8-12 ● ● ●

Procestoezicht – Oogbeschermingsruit roodbruin  ● ● ●

Procestoezicht – Oogbeschermingsruit groen ● ● ●

Procestoezicht – Polycarbonaat ● ● ●

Brühl-deurtoebehoren

Deurgarnituren ● ● ●

Grepen ● ● ●

Aanbouwsystemen voor veiligheidsschakelaars

Montageplaatsysteem BRÜHL-HP-S® ● ● ●

Greepvoorbereiding BRÜHL-GV ● ● ●

Schakelnokkensysteem BRÜHL-SN-S ● ● ●

Veiligheidsschakelaar-voorbereiding  BRÜHL-SV ● ● ●

Oppervlakken

Poedercoating ● ● ●

Thermisch verzinkt oppervlak ● ● ●

Afstand tot de vloer

Standaard 175 mm 175 mm 175 mm

Gereduceerd 20 mm 20 mm 20 mm

● Combinatie is mogelijk.  × Combinatie is niet mogelijk.  ○ Combinatie is optioneel mogelijk.
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C Afbeelding toont STT met een greepsysteem.

Schuifdeur voor greep of haakslot, telescopisch

C Afbeelding toont STT met deurgarnituur TG-V2.

Productgroep/type

STT

machinezijde

machinezijde

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

GV-S
Greepvoorbereiding

HP-S®
Montageplaatsysteem 

deurtoebehoren

TZ-GR-S
Greep

TZ-GRK-S
Greep met kogelsnapper

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-S®
Montageplaatsysteem 

SV
Schakelaarvoorbereiding

deurtoebehoren

TG
Deurkrukset

SG-S2
Slotgarnituur 

buitenzijde buitenzijde

Voorbeeld van een artikelnummersleutel Type-Openingsrichting-Staanderprofiel-Vleugelprofiel-Veiligheidsheksysteem/vulling-Afstand tot de vloer-Hekhoogte-Asmaat STT-R-QR80-RP106-Z-FE-P-175-2600-2630
Voor afmetingen die niet in de tabel voorkomen moet SO- voor het artikelnummer worden gezet en de speciale maat moet op de betreffende plek in het artikelnummer worden ingevuld  
(bv. SO-STT-R-QR80-RP106-P-20-2600-1750 voor speciale asmaat 1750).

1   Asmaat bij staanderprofiel QR80 +30 mm
2   Binnenwerkse breedte en hoogte kan afhanke-

lijk van aanbouwsysteem voor veiligheidss-
chakelaars, of deurtoebehoren kleiner worden.

3  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk 
bestellen. Zie blz.168.

C  Geperforeerde metaalplaat: ronde gaten  
Rv 5-8 / vierkante gaten Qg 8-12

C Met 2 vleugels leverbaar.
C Deuren standaard met 175 mm afstand  

tot de vloer.
B Raamwerkvulling zie tabel, blz. 186.
B  Vloerplaat bij greepstaanders standaard 

gecentreerd gecentreerd, bij geleide- en extra 
staanders standaard midden voor. Specifieke 
positionering van de vloerplaten, zie blz. 187.

vloerbevestiging 3

Benodigd aantal 12 stuks.

Wijze van bevestigen Fixanker of chemisch anker

Grootte · lengte M12 . 145/160 mm

Gewichtsvoorbeeld 
STT 2000×2030 mm 105.96 kg

Schuifdeur voor greep of haakslot, telescopisch

Ty
pe

Openings- 
richting

St
aa

nd
er

pr
ofi

el

Vleugelprofiel
Veiligheidsheksysteem/vulling

Afstand 
tot de 
vloer

He
kh

oo
gt

e

Asmaat 1  van staandermidden tot staandermidden

FL
EX

 II

ZAUN II WAND II 800 1000 ... 3800 4000 4200 4400 ... 5200 5400

Li
nk

s o
pe

ne
nd

Re
ch

ts
 o

pe
ne

nd

≤ 4000 mm 
asmaat

>4000 mm  
asmaat Rastervullingen Plaatwerk 

M
et

aa
lp

laa
t

Zicht op het proces Binnenwerkse breedte 2

QR
35

RP
10

6

RR
50

x3
4

RP
11

91

FL
EX

 II

Ge
go

lfd
  

ra
st

er
we

rk
 4

0

Ge
go

lfd
  

ra
st

er
we

rk
 2

5

Ge
las

t  
ra

st
er

we
rk

 4
0

M
et

aa
lp

laa
t

Po
lyc

ar
bo

na
at

M
et

aa
lp

laa
t m

et
 

ro
nd

e p
er

fo
ra

tie
s

Ge
pe

rfo
re

er
de

  
m

et
aa

lp
laa

t m
et

 
vie

rk
an

te
 g

at
en

Po
lyc

ar
bo

na
at

Ve
ilig

he
id

sr
ui

t 
ro

od
br

ui
n

Ve
ilig

he
id

sr
ui

t  
gr

oe
n

17
5 

m
m

20
 m

m
600 800 ... 3600 3800 4000 4200 ... 5000 5200

STT -L -R -QR80 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2000 -800 -1000 ... -3800 -4000 -4200 -4400 ... -5200 -5400

STT -L -R -QR80 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2200 -800 -1000 ... -3800 -4000 -4200 -4400 ... -5200 -5400

STT -L -R -QR80 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2400 -800 -1000 ... -3800 -4000 -4200 -4400 ... -5200 -5400

STT -L -R -QR80 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2600 -800 -1000 ... -3800 -4000 -4200 -4400 ... -5200 -5400

De telescopische schuifdeuren zijn voorzien van een speciaal aluminium profiel dat zorgt voor 
uiterst precieze loopwegen. De vleugels zijn parallel in het geleideprofiel geplaatst en kunnen 
naar links of naar rechts buiten de binnenwerkse breedte worden geopend. De deurposten 
van deze deur bestaan uit een stabiel stalen profiel met vastgelaste vloerplaat met vier gaten. 
Standaard zijn beide deurposten voorbereid voor hoeken en een doorgaand verloop.

deuropening

Links openend Rechts openend

machinezijde

buitenzijde

productoptie: hoogteaanpassing
Optioneel met staanders -J voor  
hoogtejustering.
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C Afbeelding toont STBT met een greepsysteem.

Schuifdeur voor greep of haakslot, naar beide zijden openend, telescopisch

C Afbeelding toont STBT met deurgarnituur TG-V2.

Productgroep/type

STBT

machinezijde buitenzijde

machinezijde

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

GV-S
Greepvoorbereiding (2×)

HP-S®
Montageplaatsysteem  (2×)

deurtoebehoren

TZ-GR-S
Greep (2×) 

TZ-GRK-S
Greep met kogelsnapper (2×)

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-S®
Montageplaatsysteem  (2×)

SV
Schakelaarvoorbereiding (2×)

deurtoebehoren

TG
Deurkrukset (2×)

SG-S2
Slotgarnituur  (2×)

buitenzijde

1   Asmaat bij staanderprofiel QR80 +30 mm
2   Binnenwerkse breedte en hoogte kan afhanke lijk van 

aanbouwsysteem voor veiligheidsschakelaars, of 
deurtoebehoren kleiner worden.

3  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk bestel-
len. Zie blz.168.

C  Geperforeerde metaalplaat: ronde gaten Rv 5-8 / vier-
kante gaten Qg 8-12

C Met 3 vleugels leverbaar.
C Deuren standaard met 175 mm afstand tot de vloer.
C Bij uitvoering met slotgarnituur: buitenste vleugel is 

voorbereid voor een Euro-profielcilinder Ǿ 17 mm 
met een lenge van 30/10 mm. De binnenste vleugel is 
voorbereid voor een Euro-profielcilinder Ǿ 17 mm met 
een lengte van 30/65 mm.

B Raamwerkvulling zie tabel, blz. 186.
B  Vloerplaat bij greepstaanders standaard gecentreerd gecen-

treerd, bij geleide- en extra staanders standaard midden 
voor. Specifieke positionering van de vloerplaten, zie blz. 187.

B  Vergelijk deur STB S. 92.
Voorbeeld van een artikelnummersleutel Type-Openingsrichting-Staanderprofiel-Vleugelprofiel-Veiligheidsheksysteem/vulling-Afstand tot de vloer-Hekhoogte-Asmaat STBT-R-QR80-RR80x120-QR35-Z-GF-SG40-175-2200-2830
Voor afmetingen die niet in de tabel voorkomen moet SO- voor het artikelnummer worden gezet en de speciale maat moet op de betreffende plek in het artikelnummer worden ingevuld  
(bv. SO-STBT-R-RR80x120-RP106-Z-FE-P-20-2600-1750 voor speciale asmaat 1750).

De naar beide zijden openende telescopische schuifdeuren zijn voorzien van een 
stalen geleideprofiel dat zorgt voor uiterst precieze loopwegen. De deurposten van 
deze deur bestaan uit een stabiel stalen profiel met vastgelaste vloerplaat met vier 
gaten. Standaard zijn beide deurposten voorbereid voor hoeken en een doorgaand 
verloop. De vleugels zijn parallel in het geleideprofiel geplaatst en kunnen binnen het 
portaal naar links of naar rechts worden geopend.

Schuifdeur voor greep of haakslot, naar beide zijden openend, telescopisch
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STBT -R -RR80x120 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2000 -1600 -1800 ... -3800 -4000 -4200 -4400 ... -5800 -6000

STBT -R -RR80x120 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2200 -1600 -1800 ... -3800 -4000 -4200 -4400 ... -5800 -6000

STBT -R -RR80x120 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2400 -1600 -1800 ... -3800 -4000 -4200 -4400 ... -5800 -6000

STBT -R -RR80x120 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2600 -1600 -1800 ... -3800 -4000 -4200 -4400 ... -5800 -6000

productoptie: hoogteaanpassing
Optioneel met  staanders -J voor 
hoogtejustering.

vloerbevestiging 3

Benodigd aantal 8 stuks.

Wijze van bevestigen Fixanker of chemisch anker

Grootte · lengte M12 . 145/160 mm

Gewichtsvoorbeeld 
STBT 2200×3000 mm 134,9 kg

deuropening

voorste vleugel rechts openend

machinezijde

buitenzijde
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C Afbeelding toont DSTT met een greepsysteem.

Dubbele schuifdeur voor greep of haakslot, telescopisch

C Afbeelding toont DSTT met deurgarnituur TG-V2.

Productgroep/type

DSTT

machinezijde

buitenzijde buitenzijde

machinezijde

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-S®
Montageplaatsysteem  (2×)

GV-S
Greepvoorbereiding

deurtoebehoren

TZ-GR-S
Greep (2×)

TZ-GRK-S
Greep met kogelsnapper

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-S®
Montageplaatsysteem  (2×)

SV
Schakelaarvoorbereiding (2×)

deurtoebehoren

TG
Deurkrukset 

SG-S2
Slotgarnituur  

Voorbeeld van een artikelnummersleutel Type-Openingsrichting-Staanderprofiel-Vleugelprofiel-Veiligheidsheksysteem/vulling-Afstand tot de vloer-Hekhoogte-Asmaat DSTT-L-QR80-QR35-Z-GF-F-175-2400-3630 
Voor afmetingen die niet in de tabel voorkomen moet SO- voor het artikelnummer worden gezet en de speciale maat moet op de betreffende plek in het artikelnummer worden ingevuld  
(bv. SO-DSTT-L-QR80-QR35-Z-GF-F-175-2400-2750 voor speciale asmaat 2750).

1   Asmaat bij staanderprofiel QR80 +30 mm
2   Binnenwerkse breedte en hoogte kan afhanke-

lijk van aanbouwsysteem voor veiligheids-
schakelaars, of deurtoebehoren kleiner worden.

3  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk 
bestellen. Zie blz.168.

C  Geperforeerde metaalplaat: ronde gaten  
Rv 5-8 / vierkante gaten Qg 8-12

C Met 4 vleugels leverbaar.
C Deuren standaard met 175 mm afstand  

tot de vloer.
B Raamwerkvulling zie tabel, blz. 186.
B  Vloerplaten standaard midden-voor. Specifieke 

positionering van de vloerplaten, zie blz. 187.

vloerbevestiging 3

Benodigd aantal 16 stuks.

Wijze van bevestigen Fixanker of chemisch anker

Grootte · lengte M12 . 145/160 mm

Gewichtsvoorbeeld 
DSTT 2200×3010 mm 145.7 kg

deuropening

Gangvleugel links openend Gangvleugel rechts openend

machinezijde

buitenzijde

De telescopische dubbele schuifdeuren zijn voorzien van een speciaal aluminium 
profiel dat zorgt voor uiterst precieze loopwegen. De deurvleugels kunnen naar links 
en naar rechts buiten de binnenwerkse breedte worden geopend. De deurposten 
bestaan uit een stabiel stalen profiel met vastgelaste vloerplaat met vier gaten. 
Standaard zijn beide deurposten voorbereid voor hoeken en een doorgaand verloop.

Dubbele schuifdeur voor greep of haakslot, telescopisch
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DSTT -L -R -QR80 -QR35 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2000 -2800 -3000 -3200 -3400 -3600 -3800 -4000 -4200 -4400 -4600 -4800 -5000

DSTT -L -R -QR80 -QR35 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2200 -2800 -3000 -3200 -3400 -3600 -3800 -4000 -4200 -4400 -4600 -4800 -5000

DSTT -L -R -QR80 -QR35 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2400 -2800 -3000 -3200 -3400 -3600 -3800 -4000 -4200 -4400 -4600 -4800 -5000

DSTT -L -R -QR80 -QR35 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2600 -2800 -3000 -3200 -3400 -3600 -3800 -4000 -4200 -4400 -4600 -4800 -5000

productoptie: hoogteaanpassing
Optioneel met staanders -J  
voor hoogtejustering.
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In één oogopslag: Voordelen van de vrijdragende schuifdeuren

Geen storende geleide-elementen 
Geen geleide-elementen op de vloer of  
boven de opening. Lichtlopende, duurzame 
geleide-elementen. Exacte geleiding door 
middel van een speciale kogelwagen  
optioneel mogelijk.

Geschikt voor grote openingen 
Door twee vrijdragende schuifdeuren die  
in tegengestelde richting lopen kunen 
openingen van wel 8 meter breedte worden 
beveiligd. Tweevleugelige uitvoering om  
grote openingen te overbruggen is mogelijk.

Snelle montage
De deuren van Brühl zijn zeer stabiel en staan 
garant voor een snelle montage, aangezien ze 
compleet zijn voorgemonteerd  – geen tijdver-
lies op de bouwplaats dus.
 

Eenvoudige hoogtejustering
De hoogtejustering van de geleide-eenheid  
kan met stelschroeven snel worden  
uitgevoerd.

Maximale stootvastheid 
Alle elementen worden gezandstraald en 
poedergecoat.

Flexibele planning
De deurposten zijn voorbereid voor zowel  
een doorgaand hekverloop als voor 
hoeksituaties. Dat zorgt voor snellere  
montage en meer flexibiliteit op de  
bouwplaats.

Weinig plaats nodig
De typen FSTST/FSTGT krijgen een 
telescopische geleiding van de vleugels om  
de totale benodigde ruimte zo klein mogelijk  
te houden. Om de benodigde ruimte nog  
verder te reduceren wordt het tweevleugelige 
type FSTG-2/FSTS-2 toegepast.

Klantspecifieke oplossingen
Individuele oplossingen zijn naar behoefte 
mogelijk – in diverse kleuren en thermisch  
verzinkt. Vrijdragende schuifdeuren zijn 
leverbaar in combinatie met onze aanbouw-
systemen voor veiligheidsschakelaars

Vrijdragende schuifdeuren
Geen begrenzing  
in de hoogte
Overal waar de toepassing van geleide-elementen op de vloer (heftrucks) of aan 
de bovenzijde (kraan) niet mogelijk is, worden vrijdragende schuifdeuren ingezet. 
Zoekt u een oplossing waarvoor bijzonder weiniog plaats nodig is, dan kunt u 
kiezen voor telscopische of tweevleugelige schuifdeuren.

Geen storende  
elementen in de  

opening

Bij telescopische  
of tweevleugelige  

varianten is de benodigde 
ruimte minimaal

Uiterst stabiele  
portaalconstructie  

met vastgelast  
geleide-element –  

geen modulair  
systeem

Technische gegevens van vrijdragende schuifdeuren C Maatwerk op aanvraag.

Productgroep/type FSTS FSTG FSTST FSTGT FSTS-2 FSTG-2

Afmetingen

max. asmaat in mm 4830 4830 4830 4830 4830 4830

max. deur-/ hekoogte in mm 2600 2600 2600 2600 2600 2600

Type

telescopische geleiding × × ● ● × ×

Raamwerkvullingen

FLEX II ● ● ● ● ● ●

Gegolfd rasterwerk 40 ● ● ● ● ● ●

Metaalplaat 1.5 mm ● ● ● ● ● ●

Polycarbonaat 5 mm ● ● ● ● ● ●

Gegolfd rasterwerk 25 ● ● ● ● ● ●

Gelast rasterwerk 40 ● ● ● ● ● ●

Geperforeerde plaat met ronde gaten Rv 5-8 ● ● ● ● ● ●

Geperforeerde plaat met vierkante gaten Qg 8-12 ● ● ● ● ● ●

Procestoezicht – Oogbeschermingsruit roodbruin ● ● ● ● ● ●

Procestoezicht – Oogbeschermingsruit groen ● ● ● ● ● ●

Procestoezicht – Polycarbonaat ● ● ● ● ● ●

Aanbouwsystemen voor veiligheidsschakelaars

Montageplaatsysteem BRÜHL-HP-S® ● ● ● ● × ×

Greepvoorbereiding BRÜHL-GV × ● × ● × ●

Veiligheidsschakelaar-voorbereiding BRÜHL-SV ● ● ● ● ● ●

Oppervlakken

Poedercoating / kleur ● ● ● ● ● ●

Thermisch verzinkt oppervlak ● ● ● ● ● ●

Afstand tot de vloer

Standaard 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm

Gereduceerd 50 mm 50 mm × × × ×

● Combinatie is mogelijk.  × Combinatie is niet mogelijk.  ○ Combinatie is optioneel mogelijk.
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Vrijdragende schuifdeur voor greep

C Afbeelding toont FSTG (aan de buitenzijde lopend) met een greepsysteem.

Productgroep/type

FSTG

Vrijdragende schuifdeur met haakslot

C Afbeelding toont FSTS met deurgarnituur TG-V2.

Productgroep/type

FSTS

machinezijde buitenzijde buitenzijde

machinezijde

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-S®
Montageplaatsysteem 

deurtoebehoren

TG
Deurkrukset

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

GV-S
Greepvoorbereiding

HP-S®
Montageplaatsysteem 

deurtoebehoren

TZ-GR-S
Greep 

1   Asmaat bij staanderprofiel QR80 +30 mm
2   Binnenwerkse breedte en hoogte kan afhanke-

lijk van aanbouwsysteem voor veiligheidss-
chakelaars, of deurtoebehoren kleiner worden.

3  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk 
bestellen. Zie blz.168.

C  Geperforeerde metaalplaat: ronde gaten  
Rv 5-8 / vierkante gaten Qg 8-12

C  Deuren worden standaard aan de binnenzijde 
lopend geleverd. Op verzoek ook aan de  
buitenzijde lopend leverbaar.

B  Formule ter berekening van de benodigde 
ruimte zie blz. 184.

vloerbevestiging 3

Benodigd aantal 10 stuks.

Wijze van bevestigen Fixanker of chemisch anker

Grootte · lengte M10 . 120/130 mm

Gewichtsvoorbeeld 
FSTS 2000×3030 mm 144.37 kg

Gewichtsvoorbeeld 
FSTG 2000×3030 mm 141.48 kg

detailaanzicht
Kogelsnapper wordt bij FSTG 
meegeleverd.

deuropening

Links openend Rechts openend

machinezijde

buitenzijde

Vrijdragende schuifdeur met haakslot / vrijdragende schuifdeur voor greep

Type

Openings- 
richting
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FSTS FSTG -L -R -QR80 -408 -510 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL - - - -175 -50 -1400 -800 -1000 ... -2200 -2400 -2600 -2800 ... -4600 -4800

FSTS FSTG -L -R -QR80 -408 -510 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL - - - -175 -50 -1600 -800 -1000 ... -2200 -2400 -2600 -2800 ... -4600 -4800

FSTS FSTG -L -R -QR80 -408 -510 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL - - - -175 -50 -1800 -800 -1000 ... -2200 -2400 -2600 -2800 ... -4600 -4800

FSTS FSTG -L -R -QR80 -408 -510 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -50 -2000 -800 -1000 ... -2200 -2400 -2600 -2800 ... -4600 -4800

FSTS FSTG -L -R -QR80 -408 -510 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -50 -2200 -800 -1000 ... -2200 -2400 -2600 -2800 ... -4600 -4800

FSTS FSTG -L -R -QR80 -408 -510 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -50 -2400 -800 -1000 ... -2200 -2400 -2600 -2800 ... -4600 -4800

FSTS FSTG -L -R -QR80 -408 -510 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -50 -2600 -800 -1000 ... -2200 -2400 -2600 -2800 ... -4600 -4800

Voorbeeld van een artikelnummersleutel Type-Openingsrichting-Staanderprofiel-Helm- en Vloergeleiding-Vleugelprofiel-Veiligheidsheksysteem/vulling-Afstand tot de vloer-Hekhoogte-Asmaat
FSTS-L-QR80-510-QR40-Z-GF-F-175-1800-3630 of FSTG-L-QR80-510-QR40-Z-GF-F-175-1800-3630
Voor afmetingen die niet in de tabel voorkomen moet SO- voor het artikelnummer worden gezet en de speciale maat moet op de betreffende plek in het artikelnummer worden ingevuld  
(bv. SO-FSTS-L-QR80-510-QR40-Z-GF-F-175-1800-2750 voor speciale asmaat 2750).

Het stalen geleideprofiel met kogelgelagerde looprollen zorgt bij de vrijdragende 
schuifdeur voor uiterst precieze loopwegen. De deur heeft geen storende  
geleidingselementen in de opening en de aanslagpost is standaard voorbereid  
voor zowel hoeken als doorlopende situaties.

De aanslagpost van vrijdragende schuifdeuren met haakslot is standaard  
voorbereid voor zowel hoeken als doorlopende situaties. Het stalen geleideprofiel 

met kogelgelagerde looprollen zorgt voor uiterst precieze loopwegen. De deur heeft 
geen storende geleidingselementen in de opening.
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Vrijdragende schuifdeur voor greep, met telescopische geleiding

C Afbeelding toont FSTGT (aan de buitenzijde lopend) met een greepsysteem.

Productgroep/type

FSTGT

Vrijdragende schuifdeur met haakslot en telescopische geleiding

C Afbeelding toont FSTGT (aan de buitenzijde lopend) met een greepsysteem.

Productgroep/type

FSTST

machinezijde buitenzijde buitenzijde machinezijde

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-S®
Montageplaatsysteem 

deurtoebehoren

TG
Deurkrukset

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

GV-S
Greepvoorbereiding

HP-S®
Montageplaatsysteem 

deurtoebehoren

TZ-GR-S
Greep

Vrijdragende schuifdeur met haakslot en telescopische geleidin / Vrijdragende schuifdeur voor greep, met telescopische geleiding

Type

Openings- 
richting
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geleiding

tussen- 
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Vleugelprofiel
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m
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FSTST FSTGT -L -R -QR80 -508 -510 -407 -409 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -1400 -800 -1000 ... -2200 -2400 -2600 -2800 ... -3800 -4000

FSTST FSTGT -L -R -QR80 -508 -510 -407 -409 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -1600 -800 -1000 ... -2200 -2400 -2600 -2800 ... -3800 -4000

FSTST FSTGT -L -R -QR80 -508 -510 -407 -409 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -1800 -800 -1000 ... -2200 -2400 -2600 -2800 ... -3800 -4000

FSTST FSTGT -L -R -QR80 -508 -510 -407 -409 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -2000 -800 -1000 ... -2200 -2400 -2600 -2800 ... -3800 -4000

FSTST FSTGT -L -R -QR80 -508 -510 -407 -409 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -2200 -800 -1000 ... -2200 -2400 -2600 -2800 ... -3800 -4000

FSTST FSTGT -L -R -QR80 -508 -510 -407 -409 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -2400 -800 -1000 ... -2200 -2400 -2600 -2800 ... -3800 -4000

FSTST FSTGT -L -R -QR80 -508 -510 -407 -409 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -2600 -800 -1000 ... -2200 -2400 -2600 -2800 ... -3800 -4000

Voorbeeld van een artikelnummersleutel Type-Openingsrichting-Staanderprofiel-Helm- en Vloergeleiding-Tussengeleiding-Vleugelprofiel-Veiligheidsheksysteem/vulling-Afstand tot de vloer-Hekhoogte-Asmaat
FSTST-L-QR80-510-QR40-Z-GF-F-175-1800-3630 of FSTGT-L-QR80-510-QR40-Z-GF-F-175-1800-3630
Voor afmetingen die niet in de tabel voorkomen moet SO- voor het artikelnummer worden gezet en de speciale maat moet op de betreffende plek in het artikelnummer worden ingevuld  
(bv. SO-FSTGT-L-QR80-510-QR40-Z-GF-F-175-1800-2750 voor speciale asmaat 2750).

vloerbevestiging 3

Benodigd aantal 10 stuks.

Wijze van bevestigen Fixanker of 
chemisch anker

Grootte · lengte M10 . 
120/130 mm

Gewichtsvoorbeeld 
FSTGT 2000×1000 mm 92.81 kg

Gewichtsvoorbeeld 
FSTST 2000×1000 mm 95.8 kg

detailaanzicht
Kogelsnapper wordt 
bij FSTGT 
meegeleverd.

deuropening

Links openend Rechts openend
machinezijde

buitenzijde

De aanslagpost van de telescopische vrijdragende schuifdeuren  
met aakslot is standaard voorbereid voor zowel hoeken als doorlopende  
situaties. voorbereid. De deur heeft geen storende geleidingselementen in de  
opening. Het telescopische stalen geleideprofiel met kogelgelagerde looprollen 
zorgt voor uiterst precieze loopwegen van de deur.

De aanslagpost van de telescopische vrijdragende schuifdeuren  
met haakslot is standaard voorbereid voor zowel hoeken als  

doorlopende situaties. voorbereid. De deur heeft geen storende  
geleidingselementen in de opening. Het telescopische stalen geleideprofiel met 

kogelgelagerde looprollen zorgt voor uiterst precieze loopwegen van de deur.

1   Asmaat bij staanderprofiel QR80 
+30 mm

2   Binnenwerkse breedte en hoogte 
kan afhankelijk van aanbouwsys-
teem voor veiligheidsschakelaars, of 
deurtoebehoren kleiner worden.

3  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. 
afzonderlijk bestellen. Zie blz.168.

C  Geperforeerde metaalplaat: ronde 
gaten Rv 5-8 / vierkante gaten 
Qg 8-12

C  Deuren worden standaard aan de 
binnenzijde lopend geleverd. Op 
verzoek ook aan de buitenzijde 
lopend leverbaar

B  Formule ter berekening van de 
benodigde ruimte, zie blz.184.
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Vrijdragende schuifdeur voor greep, tweevleugelig

C Afbeelding toont FSTG-2 (aan de binnenzijde lopend) met een greepsysteem.

Productgroep/type

FSTG-2

Vrijdragende schuifdeur met haakslot, tweevleugelig

C Afbeelding toont FSTS-2 (aan de buitenzijde lopend) met deurgarnituur TG-V2.

Productgroep/type

FSTS-2

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

SV
Schakelaarvoorbereiding

deurtoebehoren

TG
Deurkrukset

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

GV-S
Greepvoorbereiding

deurtoebehoren

TZ-GR-S
Greep

buitenzijde buitenzijde

machinezijde machinezijde

Vrijdragende schuifdeur met haakslot, tweevleugelig / Vrijdragende schuifdeur voor greep, tweevleugelig

Type

Openings- 
richting
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Vleugelprofiel

Veiligheidsheksysteem/vulling

Afstand tot de 
vloer
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Asmaat 1  van staandermidden tot staandermidden
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Zicht op het proces Binnenwerkse breedte 2
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m
m 515 715 ... 3515 3715

FSTS-2 FSTG-2 -L -R -QR80 -510 -408 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -1400 -800 -1000 ... -3800 -4000

FSTS-2 FSTG-2 -L -R -QR80 -510 -408 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -1600 -800 -1000 ... -3800 -4000

FSTS-2 FSTG-2 -L -R -QR80 -510 -408 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -1800 -800 -1000 ... -3800 -4000

FSTS-2 FSTG-2 -L -R -QR80 -510 -408 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -2000 -800 -1000 ... -3800 -4000

FSTS-2 FSTG-2 -L -R -QR80 -510 -408 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -2200 -800 -1000 ... -3800 -4000

FSTS-2 FSTG-2 -L -R -QR80 -510 -408 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -2400 -800 -1000 ... -3800 -4000

FSTS-2 FSTG-2 -L -R -QR80 -510 -408 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -2600 -800 -1000 ... -3800 -4000

Voorbeeld van een artikelnummersleutel Type-Openingsrichting-Staanderprofiel-Helm- en Vloergeleiding-Tussengeleiding-Vleugelprofiel-Veiligheidsheksysteem/vulling-Afstand tot de vloer-Hekhoogte-Asmaat
FSTS-2-L-QR80-510-QR40-Z-GF-WG40-175-1800-3630 of FSTG-2-L-QR80-510-QR40-Z-GF-WG40-175-1800-3630
Voor afmetingen die niet in de tabel voorkomen moet SO- voor het artikelnummer worden gezet en de speciale maat moet op de betreffende plek in het artikelnummer worden ingevuld  
(bv. SO-FSTS-2-L-QR80-510-QR40-Z-GF-F-175-1800-2750 voor speciale asmaat 2750).

Het stalen geleideprofiel met kogelgelagerde looprollen zorgt bij de vrijdragende 
schuifdeur voor uiterst precieze loopwegen. De deur heeft geen storende  
geleidingselementen in de opening en de aanslagpost is standaard voorbereid  
voor zowel hoeken als doorlopende situaties.

De aanslagpost van vrijdragende schuifdeuren met haakslot is standaard voorbereid  
voor zowel hoeken als doorlopende situaties. Het stalen geleideprofiel met  

kogelgelagerde looprollen zorgt voor uiterst precieze loopwegen. De deur heeft  
geen storende geleidingselementen in de opening.

PICT

MOV

CAD

detailaanzicht
Kogelsnapper wordt 
meegeleverd.

deuropening

Rechts openend

machinezijde

buitenzijde

deuropening

Links openend

machinezijde

buitenzijde

1   Asmaat bij staanderprofiel QR80 +30 mm
2   Binnenwerkse breedte en hoogte kan afhanke-

lijk van aanbouwsysteem voor veiligheidss-
chakelaars, of deurtoebehoren kleiner worden.

3  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk 
bestellen. Zie blz.168.

C  Geperforeerde metaalplaat: ronde gaten  
Rv 5-8 / vierkante gaten Qg 8-12

B  Formule ter berekening van de benodigde 
ruimte, zie blz.184.

vloerbevestiging 3

Benodigd aantal 16 stuks.

Wijze van bevestigen Fixanker of chemisch anker

Grootte · lengte M10 . 120/130 mm

Gewichtsvoorbeeld FSTG-2  
2200×3030 mm 189.6 kg

Gewichtsvoorbeeld FSTS-2 
2200×3030 mm 194.2 kg
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… van de hefpanelen
Geringe diepte van de constructie
De hefpanelen worden in een horizontaal vlak bewogen en  
daardoor heeft de constructie een zeer geringe diepte.

Comfortabel te bedienen
Met de optionele lineaire geleiding lopen de hefpanelen bijzonder  
licht en zijn ze zeer comfortabel te bedienen.

Geen letselrisico
Bij Brühl staat veiligheid voorop. Alle hefpanelen worden geleverd  
met een afgedekt tandwiel.

Veel veiligheidsvoorzieningen
De hefpanelen worden voor optimale veiligheid voorzien van  
meerdere dragende constructies.

… van de klappanelen
Flexibele planning
Het hekwerk kan geheel naar wens met alle willekeurige  
hoeken worden gemonteerd. Dat heeft een positieve invloed op de  
montageduur en de flexibiliteit bij de bouwwerkzaamheden.

Snelle montage
Brühl-klappanelen zijn zeer stabiel en staan garant voor een  
snelle montage – zonder tijdverlies op de bouwplaats.

Klantspecifieke oplossingen
Individuele oplossingen zijn naar behoefte mogelijk – in diverse  
kleuren en thermisch verzinkt.

Maximale stootvastheid
Alle elementen worden gezandstraald en poedergecoat.

Hef- en kleppanelen
De iets andere toegangsweg
Op grond vande verticale bewegingsrichting zijn handbediende hefpanelen zeer 
plaatsbesparend. Ter bescherming van de machine-operator loopt het gewicht 
verdekt in de staander Het paneel is met meerdere dragende elementen tegen  
vallen beveiligd. Om onderhouds en instelwerkzaamheden aan machines en  
installaties te kunnen uitvoeren is het niet altijd noodzakelijk een deur in te bouwen. 
Daar worden de klappanelen van Brühl toegepast.

In één oogopslag: Voordelen…

Loopt zeer  
licht dankzij een  
verdekt lopend  
contragewicht

Voor de panelen  
zijn alle vullingen  

leverbaar, passend  
bij het veiligheids- 

heksyteemAanbrengen van  
veiligheidsschakelaars  

is mogelijk

Technische gegevens van hef- en klappanelen  C Maatwerk op aanvraag.

Productgroep/type HF HFE KF-U KF-O

Afmetingen

max. breedte in mm 2900 2900 2900 2900

max. inbouwhoogte in mm 3500 3500 × ×

max. hoogte klappanelen in mm × × 1000 1000

Raamwerkvullingen

FLEX II ● ● ● ●

Gegolfd rasterwerk 40 ● ● ● ●

Metaalplaat 1.5 mm ● ● ● ●

Polycarbonaat 5 mm ● ● ● ●

Gegolfd rasterwerk 25 ● ● ● ●

Gelast rasterwerk 40 ● ● ● ●

Geperforeerde plaat met ronde gaten Rv 5-8 ● ● ● ●

Geperforeerde plaat met vierkante gaten Qg 8-12 ● ● ● ●

Procestoezicht – Veiligheidsruit roodbruin  ● ● ● ●

Procestoezicht – Veiligheidsruit groen ● ● ● ●

Procestoezicht – Polycarbonaat ● ● ● ●

Aanbouwsystemen voor veiligheidsschakelaars

Montageplaatsysteem  BRÜHL-HP-F® × × ● ●

Montageplaatsysteem  BRÜHL-HP-S® ● ● × ×

Oppervlakken

Poedercoating/kleur ● ● ● ●

Thermisch verzinkt oppervlak ● ● ● ●

● Combinatie is mogelijk.  × Combinatie is niet mogelijk.  ○ Combinatie is optioneel mogelijk.



brühl · hef- en Kleppanelen  121120  brühl · hef- en Kleppanelen

www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com

VE
IL

IG
HE

ID
SD

EU
RE

N

PICT

MOV

CAD

Hefpaneel, eenzijdig

C Afbeelding toont HFE met greep.

Productgroep/type

HFE

Hefpaneel

C Afbeelding toont HF met greep.

Productgroep/type

HF

machinezijde buitenzijde buitenzijde machinezijde

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-S®
Montageplaatsysteem 

deurtoebehoren

TZ-GR-S
Greep

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-S®
Montageplaatsysteem 

deurtoebehoren

TZ-GR-S
Greep

PICT

MOV

CAD

1  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk 
bestellen. Zie blz.168.

C  Met een binnenwerkse breedte van 0,6 tot  
2,9 m leverbaar. 

C Met een inbouwhoogte van 1,5 tot 3,5 m 
leverbaar.

C  Hefpanelen standaard met 175 mm afstand 
tot de vloer.

B  Vloerplaten standaard in het midden 
gecentreerd. Specifieke positionering van de 
vloerplaten, zie blz.187.

1  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk 
bestellen. Zie blz.168.

C  Met een binnenwerkse breedte van 0,6 tot 2,9 m 
leverbaar. 

C Met een inbouwhoogte van 1,5 tot 3,5 m leverbaar.
C  Hefpanelen standaard met 175 mm afstand tot 

de vloer.
B  Vloerplaten standaard in het midden gecentreerd. 

Specifieke positionering van de vloerplaten, zie 
blz.187.

vloerbevestiging 1

Benodigd aantal 8 stuks.

Wijze van bevestigen Fixanker of chemisch 
anker

Grootte · lengte M12 . 145/160 mm

Eenzijdig hefpaneel met extra geleideprofiel

vloerbevestiging 1

Benodigd aantal 4 stuks.

Wijze van bevestigen Fixanker of chemisch anker

Grootte · lengte M16 . 130/190 mm 

Eenzijdige hefpanelen worden met de  
hand geopend en gesloten. Het mechanisme 

bestaat uit een stabiele stalen constructie met 
een verdekt lopend gewicht. Hefpanelen zijn 

voorbereid voor het aanbrengen van  
positieschakelaars en rails om te justeren. Als 

veiligheidsvoorziening dient een  
valbeveiliging met meerdere  

dragende elementen.

Hefpanelen worden met de hand geopend en gesloten. 
Het mechanisme bestaat uit een stabiele stalen con-
structie met een verdekt lopend gewicht. Hefpanelen 
zijn voorbereid voor het aanbrengen van positieschake-
laars en rails om te justeren. Als veiligheidsvoorziening 
dient een valbeveiliging met meerdere dragende 
elementen.

ruit inbouwen
Klemprofiel type 5 voor ruitinbouw met 
klemhoeken, art.-nr. SKP-V5
C Zichtbaar gedeelte van de ruit wordt 
rondom ca. 13 mm kleiner.m

ac
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e

bu
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e
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Kleppaneel, klep boven

C Afbeelding toont KF-O met greep.

Productgroep/type

KF-O

Kleppaneel, klep onder

C Afbeelding toont KF-U met greep.

Productgroep/type

KF-U

machinezijde

machinezijde

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-F®
Montageplaatsysteem 

deurtoebehoren

TZ-GR-S
Greep

TZ-RI-F
Grendel

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-F®
Montageplaatsysteem 

deurtoebehoren

TZ-GR-S
Greep

TZ-RI-F
Grendel

buitenzijde buitenzijde

Bovenste kleppaneel met ondehoudsopening en vergrendeling

vloerbevestiging kf-u / kf-o 1

Benodigd aantal 8 stuks.

Wijze van bevestigen Fixanker of chemisch 
anker

Grootte · lengte M10 . 120/130 mm

Gewichtsvoorbeeld 
KF-U 1600×2000 mm 58.5 kg

Gewichtsvoorbeeld 
KF-O 2200×3030 mm 58.5 kg

De kleppanelen zijn bijzonder stabiel geconstrueerd en 
kunnen optioneel van gasveren worden voorzien. De 
staanders van de constructie bestaan uit een stabiel 
stalen profiel met vastgelaste vloerplaat met vier gaten  
en zijn standaard voorbereid voor hoeken en een  
rechtuitgaand verloop.

1  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk 
bestellen. Zie blz.168.

C  Met een binnenwerkse breedte van 0,6 tot 
2,9 m leverbaar. 

C Met een inbouwhoogte van 1,5 tot 3,5 m 
leverbaar.

C  Hefpanelen standaard met 175 mm afstand 
tot de vloer.

B  Vloerplaten standaard in het midden 
gecentreerd. Specifieke positionering van de 
vloerplaten, zie blz.187.



Exact passende aanbouwsystemen voor elke veiligheidsschakelaar
Als aanvulling bij alle veiligheidsdeuren biedt Brühl een omvangrijk assortiment aanbouwsystemen  voor veiligheids
schakelaars, waarmee elke wens van de klant kan worden gerealiseerd. Daarbij vertrouwt Brühl zowel op kwaliteitspro
ducten van gerenommeerde merken als op hoogwaardige componenten uit eigen productie. Deze producten hebben  
in het verleden hun deugdelijkheid en slijtvastheid in de dagelijkse omgang  al in duizenden gevallen bewezen.
 



SN Brühl 
Schakelnokkensysteem

UER® Brühl 
Overslaggrendelsysteem

GRK® Brühl 
Greepsysteem

KOGELSNAPPER

HP® Brühl 
Montageplaatsysteem

RI® Brühl 
Grendelsysteem

RV Brühl 
Grendelvoorbereiding

GV Brühl 
Greepvoorbereiding

SV Brühl 
Schakelaarvoorbereiding
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Aanbouwsystemen voor veiligheidsschakelaars
Brühl-combinatieoverzicht
Deze grafiek geeft u een eerste indruk van de grote verscheidenheid van  
onze aanbouwsystemen. Bij ons krijgt u voor elk type deur een exact  
passend aanbouwsysteem. Daarbij vertrouwen wij op de samenwerking  
met gerenommeerde fabrikanten of op onze zelf ontwikkelde en  
geproduceerde voorbereidingen.

Veel combinatiemogelijkheden
Dankzij de verscheidenheid van aanbouw
systemen voor veiligheidsschakelaars kunnen 
allerlei soorten toegangsdeuren met verschil
lende sluit en openingsmogelijk  heden  
worden gecombineerd. Voor elke toepassing 
is de passende veiligheidsschakelaar en het 
passende aanbouwsysteem leverbaar.

Flexibel en modulair toepasbaar 
Een groot deel van het toebehoren kan op 
grond van de modulaire opbouw te allen tijde 
probleemloos worden uitgewisseld (bv.  
grepen of grendels). De talrijke aanbouwsys
temen zijn eenvoudig instelbaar.

Inclusief montagehandleiding
Elk product wordt compleet afgeleverd,  
met onder meer ook een begrijpelijke  
montagehandleiding.

Kwaliteit en betrouwbaarheid
De samenwerking met gerenommeerde  
fabrikanten is een waarborg voor maximale  
betrouwbaarheid en kwaliteit van alle  
producten.

Verhindering  
van mechanische manipulaties
Brühlveiligheidsvoorzieningen met de  
daarbij passende aanbouwsystemen zijn zo  
gecon stru eerd dat mechanische manipulaties 
door de gebruikers zoveel mogelijk worden 
vermeden.

In één oogopslag: Voordelen van de Brühl-aanbouwsystemen  
voor veiligheidsschakelaars

A Geef bij uw bestelling/aanvraag  a.u.b. altijd de volledige benaming van de veiligheidsschakelaar en de actuator aan.       C Indien het door u gekozen aanbouwsysteem voor veiligheidsschakelaars in onze selectie van produc
ten niet voorhanden is, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.       B Productcombinaties zie blz. 185.v

Overzicht van combinaties van aanbouwsystemen met productgroepen voor deuren

Productbeschrijving
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Vleugeldeur voor greep, grendel of valgrendelslot, draairichting wisselbaar FTW ● × ● × ● × × ● ● × × ● ● ● ×

Vleugeldeur voor greep, grendel of valgrendelslot, 1600–3000 mm FT ● × ● × ● × × ● ● ● × ● ● ● ×

Vleugeldeur voor greep, grendel of valgrendelslot, draairichting wisselbaar,  
met bovenvenster FTWO ● × ● × ● × × ● ● × × ● ● ● ×

Portaalvleugeldeur voor greep, grendel of valgrendelslot,  
draairichting wisselbaar PFTW ● × ● × ● × × ● ● × × ● ● ● ×

Vleugeldeur voor greep, grendel of valgrendelslot, naar binnen openend FTEO × × × ● × ● × × × × × ● ● ● ×

Dubbele vleugeldeur voor greep, grendel of valgrendelslot DFT ● × ● × ● × × ● ● ● × ● ● ● ×

Dubbele vleugeldeur voor greep, grendel of valgrendelslot, met bovenvenster DFTO ● × ● × ● × × ● ● × × ● ● ● ×

Kl
ap

de
ur

en
 

de
ur

vle
ug

el
s Klapdeur PT × × × × × × × × × ● × × × × ×

Klapdeur met hoge staander HPT × × × × × × × × × ● × × × × ×

Deurvleugel voor greep, grendel of valgrendelslot TF 2 ● × ● × ● × × ● ● × × ● ● ● ×

Sc
hu

ifd
eu
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n

Schuifdeur voor greep of haakslot ST × ● × × × × ● × × × ● ● × × ●

Schuifdeur voor greep of haakslot, aan de binnenzijde lopend STI × × × × × × ● × × × ● ● × × ×

Schuifdeur voor greep of haakslot, met bovenvenster STO × ● × × × × ● × × × ● ● × × ●

Dubbele schuifdeur voor greep of haakslot DST × ● × × × × ● × × × ● ● × × ●

Schuifdeur voor greep of haakslot, naar beide zijden openend STB × ● × × × × ● × × × ● ● × × ●

Dubbele schuifdeur voor greep of haakslot, met bovenvenster DSTO × ● × × × × ● × × × ● ● × × ●

Vo
uw

de
ur

en

Vouwvleugeldeur voor grendel FAFTR × × × × × × × × × × × ● ● ● ×

Dubbele vouwvleugeldeur voor grendel DFAFTR × × × × × × × × × × × ● ● ● ×

Vouwschuifdeur FASTG × × × × × × × × × × × ● × × ×

Dubbele vouwschuifdeur DFASTG × × × × × × × × × × × ● × × ×

Te
le

sc
op

isc
he

 
sc

hu
ifd

eu
re

n Schuifdeur voor greep of haakslot, telescopisch STT × ● × × × × ● × × × ● ● × × ●

Schuifdeur voor greep of haakslot, naar beide zijden openend, telescopisch STBT × ● × × × × ● × × × ● ● × × ●

Dubbele schuifdeur voor greep of haakslot, telescopisch DSTT × ● × × × × ● × × × ● ● × × ●

Vr
ijd

ra
ge

nd
e  

sc
hu

ifd
eu

re
n

Vrijdragende schuifdeur met haakslot FSTS × × × × × × ● × × × × ● × × ×

Vrijdragende schuifdeur voor greep FSTG × ● × × × × ● × × × × ● × × ●

Vrijdragende schuifdeur met haakslot en telescopische geleiding FSTST × × × × × × ● × × × × ● × × ×

Vrijdragende schuifdeur voor greep, met telescopische geleiding FSTGT × ● × × × × ● × × × × ● × × ●

Vrijdragende schuifdeur met haakslot, tweevleugelig FSTS-2 × × × × × × × × × × × ● × × ×

Vrijdragende schuifdeur voor greep, tweevleugelig FSTG-2 × ● × × × × × × × × × ● × × ●

1  Met aanpassing mogelijk.  2  Met aanpassing op de bouwplaats mogelijk.  ● Combinatie is mogelijk.  × Combinatie is niet mogelijk.  ○ Combinatie is optioneel mogelijk..
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Mechanische aanslag om 
schade aan de deur en de  
veiligheidsschakelaar te 

vermijden

Vluchtontgrendeling  
mogelijk

Het greepsysteem BRÜHLGV is een exact passende voorbereiding 
voor het aanbouwen van compacte en multifunctionele veiligheids
dichthouders van diverse fabrikanten van veiligheidsschakelapparatuur. 
Afhankelijk van het type schakelaar beschikt het product over een extra 

mechanische aanslag om schade aan deur en veiligheidsschakelaar te 
voorkomen, robuust verzinkt oppervlak en exact passende getapte gaten 
voor snelle montage.

Greepvoorbereiding BRÜHL-GV
Productgroep/type

GV

↘
Robuust verzinkt 
oppervlak 
B ISO 14120, 5.6

↘
Symmetrische 
constructie voor 
deuraanslagrichting  
DIN  links/DIN  rechts 

↘
Afgeronde  
laserkantstukken
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Exact passende 
getapte gaten ter 
bevestiging van de 
schakelaars
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Passtukken op  
maat voor veilig
heids schakelaars

↘
Alle schroefverbin
dingen zijn tegen 
manipulatie  
beveiligd

Standaard voor alle Brühl-aanbouwsystemen:

↘  U heeft al een  
veiligheidsschakelaar uitgekozen: 
bv. Euchner MGB. 1

B DIN EN ISO 14119

↘  Wij leveren het  
passende aanbouwsysteem:  
Greepvoorbereiding BRÜHLGV  
met passtukken op maat

↘  U ontvangt een exact passend 
aanbouwsysteem voor uw  
veiligheidsschakelaar

En zo werkt het:
machinezijde

buitenzijde

Productvoorbeeld: Greepvoorbereiding met veiligheidsschakelaar van Fortress

Productvoorbeeld: Beveiliging tegen doorgrijpen

Overzicht greepvoorbereiding BRÜHL-GV voor vleugeldeuren
Fabrikant Schakelaargroep Art.-Nr. 

Euchner MGB GVFV2MGBB004

Fortress 
Interlocks

amGardpro EII6 GVFV4EII6B090

amGardpro ENT6 GVFV4EN4T6SLB085 

Jokab 
Safety Knox GVFV3KNOXB069

Schmersal
Safe solutions for your industry

AZM200 GVFV2AZM200B003

AZM200SZ200 GVFRV2AZM200SZ200B035

AZ200SZ200 GVFRV2AZ200SZ200B035

AZM200SZ200 GVFLV2AZM200SZ200B036

AZ200SZ200 GVFLV2AZ200SZ200B036

produktoption
Beveiliging tegen 
doorgrijpen voor 
veiligheidsschakelaars 
met vluchtontgrendeling
B  Bestelopties zie 

blz. 171.

Toelichting afkortingen aanbouwsituatie:  
FL = Vleugeldeur DIN links (links aangeslagen deu
ren), FR = Vleugeldeur DIN rechts (rechts aangeslagen 
deuren), F = Vleugeldeur, S = Schuifdeur

1  Veiligheidsschakelaars worden niet meegeleverd.
A  Schroeven ter bevestiging van de schakelaar 

worden niet meegeleverd. 
Zie EN ISO14119, 7.2c en tabel 3.

C  Bevestigingselementen kunnen alleen met 
gereedschap worden losgemaakt.  
Zie EN ISO 14119, 52 (a).

C  Bij de hekplanning a.u.b. in acht nemen: Bij greep
voorbereidingen kan het aanbouwsysteem in een 
buitenhoek uitsteken, bij binnenhoeken moet evt. een 
extra hekpaneel worden gepland (bv. Euchner MGB).

C  Om te verhinderen dat van  de vluchtontgrende
ling gebruik wordt gemaakt door over de deur te 
grijpen, adviseren wij een minimale deurhoogte van 
1800 mm en een overgang met een schuin  paneel 
als het hekwerk lager is. B Zie speciale panelen 
blz. 36 en 46.

B Zie combinatieoverzicht op blz. 185

Overzicht greepvoorbereiding BRÜHL-GV voor schuifdeuren 
Fabrikant Schakelaargroep Art.-Nr. 

Euchner MGB GVSV2MGBB059

Schmersal
Safe solutions for your industry

AZM200 GVSV2AZM200B060
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Standaard voor alle Brühl-aanbouwsystemen:

Het aanbouwsysteem BRÜHLGRK® is het standaard aanbouwsysteem 
voor het exact passend aanbrengen van veiligheidsschakelaars aan 
Brühlvleugeldeuren. De bevestiging van de veiligheidsschakelaars ge
schiedt vanaf de buitenzijde ter hoogte van de stabiele kunststof greep. 
Het systeem wordt gekenmerkt door een optioneel te monteren kogel

snapper die volgens de aanbeveling van Brühl voor het product wordt 
gebruikt voor veiligheidsschakelaars met een arreteerkracht van minder 
dan 30 N. Het aanbouwsysteem kan bij deuren met een rechtse alsook 
met een linkse aanslag worden gebruikt. Het Brühlgreepsysteem kan 
worden gecombineerd met veiligheidsschakelaars van diverse merken.

Greepsysteem met kogelsnapper BRÜHL-GRK®
Productgroep/type

GRK®

 Stabiele  
PAgreep

Kogelsnapper  
om de deurvleugel  

vast te zetten

Mechanische aanslag 
om schade aan deur en 
veiligheids schakelaar  

te vermijden

Schakelaar 
beveiliging  dankzij 
afdekking door het 

greepsysteem

↘  U heeft al een  
veiligheidsschakelaar uitgekozen: 
bv. Siemens 3SE5. 1

B DIN EN ISO 14119

↘  Wij leveren het  
passende aanbouwsysteem:  
Greepsysteem met kogelsnapper 
BRÜHL-GRK® met passtukken op 
maat

↘  U ontvangt een exact passend 
aanbouwsysteem voor uw  
veiligheidsschakelaar

En zo werkt het:machinezijde

buitenzijde

Productvoorbeeld: Greep met kogelsnapper en veiligheidsschakelaar van Schmersal

Productvoorbeeld: Greep met kogelsnapper en veiligheidsschakelaar van Bernstein

Overzicht greepsysteem met kogelsnapper BRÜHL-GRK®  
voor vleugeldeuren

Fabrikant Schakelaargroep Art.-Nr. 

Bernstein
SK GRKFV4SKB001

SKC GRKFV4SKCB001

Honeywell GKN GRKFV4GKNB001

ABB Magne GRKFV2MAGNEB071

Pilz

PSENme2 GRKFV4PSENME2B001

PSENme3 GRKFV4PSENME3B001

PSENslock GRKFV2PSENSLB043

Schmersal
Safe solutions for your industry

MZM100 GRKFEOV1MZM100B005

AZ15 GRKFV4AZ15B001

AZ16 GRKFV4AZ16B001

AZ300 GRKFV2AZ300B078

AZM161 GRKFV4AZM161B002

AZM170 GRKFV4AZM170B055

AZM300 GRKFV2AZM300B078

EXAZ16 GRKFV4EXAZ16B001

EXAZM161 GRKFV4EXAZM161B002

MZM100 GRKFV2MZM100B006

BNSB20 GRKFV3BNSB20B007

Sick
i16 GRKFV4i16B001

i17 GRKFV4i17B001

Siemens
3SE2 GRKFV43SE2B001

3SE5 GRKFV23SE5B040

Rockwell 
Automation 440KT GRKFV4440KTB001

Toelichting afkortingen aanbouwsituatie: F = Vleugeldeur, FEO = Vleugeldeur, naar binnen openend

1  Veiligheidsschakelaars worden niet meegeleverd.
A  Schroeven ter bevestiging van de schakelaar worden niet meegeleverd. 

Zie EN ISO14119, 7.2c en tabel 3.
C Bevestigingselementen kunnen alleen met gereedschap worden losgemaakt. Zie EN ISO 14119, 52 (a).
B Zie combinatieoverzicht op blz. 185.

↘
Robuust verzinkt 
oppervlak 
B ISO 14120, 5.6

↘
Symmetrische 
constructie voor 
deuraanslagrichting  
DIN  links/DIN  rechts 

↘
Afgeronde  
laserkantstukken
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Exact passende 
getapte gaten ter 
bevestiging van de 
schakelaars
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Passtukken op  
maat voor veilig
heidsschakelaars

↘
Alle schroefverbin
dingen zijn tegen 
manipulatie  
beveiligd
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Het montageplaatsysteem BRÜHLHPF® wordt, al naargelang het 
gewenste comfort gecompleteerd met een krukgarnituur, een greep of 
een grendel. De veiligheidsschakelaar wordt met het Brühlmontage
plaatsysteem in het bovenste deel van de deurvleugel aan de machi
nezijde bevestigd. Het systeem is zowel voor deuren met een rechtse 

als met een linkse aanslag te gebruiken. Aluminium stoppen dienen ter 
beveiliging tegen manipulatie. Het montageplaatsysteem BRÜHLHP
F® kan zonder enig probleem worden gecombineerd met veiligheids
schakelaars type 2 (met of zonder veiligheidsdichthouder).

Montageplaatsysteem BRÜHL-HP-F® voor vleugeldeuren

Schakelaar en plaat  
voor de bedienings 

 sleutel eenvoudig  
te justeren

Mechanische  
aanslag ter vermijding van  

schade  aan deur en  
veiligheidsschakelaar in  
een deurkruk, greep  

of grendelsysteem

Productgroep/type

HP-F®

↘  U heeft al een  
veiligheidsschakelaar uitgekozen: 
bv. Schmersal AZM161. 1

B DIN EN ISO 14119

↘  Wij leveren het  
passende aanbouwsysteem:  
Montageplaatsysteem BRÜHL-HP-F® 
voor vleugeldeuren met passtukken 
op maat.

↘  U ontvangt een exact passend 
aanbouwsysteem voor uw  
veiligheidsschakelaar

En zo werkt het:

Standaard voor alle Brühl-aanbouwsystemen:

machinezijde

buitenzijde

Toelichting afkortingen aanbouwsituatie: F = Vleugeldeur, FEO = Vleugeldeur, naar binnen openend
1  Veiligheidsschakelaars worden niet meegeleverd.
A  Schroeven ter bevestiging van de schakelaar worden niet meegeleverd.  

Zie EN ISO14119, 7.2c en tabel 3.
C Bevestigingselementen kunnen alleen met gereedschap worden losgemaakt. Zie. EN ISO 14119, 52 (a).
B Zie combinatieoverzicht op blz. 185.

↘
Robuust verzinkt 
oppervlak 
B ISO 14120, 5.6

↘
Symmetrische 
constructie voor 
deuraanslagrichting  
DIN  links/DIN  rechts 

↘
Afgeronde  
laserkantstukken
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Exact passende 
getapte gaten ter 
bevestiging van de 
schakelaars
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Passtukken op  
maat voor veilig
heidsschakelaars

↘
Alle schroefverbin
dingen zijn tegen 
manipulatie  
beveiligd

Fabrikant Schakelaargroep Art.-Nr.

Pilz

PSENme1 HPFV1PSENME1B012

PSENme2 HPFV1PSENME2B052

PSENme3 HPFV1PSENME3B052

PSENslock HPFV2PSENSLB041

Rockwell 
Automation 440KT HPFV1440KTB052

Schmersal
Safe solutions for your industry

AZ15 HPFV1AZ15B052

AZ16 HPFV1AZ16B052

AZ17 HPFV1AZ17B058

AZ300 HPFV1AZ300B079

AZM161 HPFV1AZM161B038

AZM170 HPFV1AZM170B038

AZM300 HPFV1AZM300B079

BNS16 HPFV1BNS16B052

BZ16 HPFV1BZ16B052

EXAZ16 HPFV1EXAZ16B052

EXAZM161 HPFV1EXAZM161B038

Teleme- 
canique 
Sensors

XCSA HPFV1XCSAB011

XCSB HPFV1XCSBB011

XCSC HPFV1XCSCB011

XCSE HPFV1XCSEB030

XCSPA HPFV1XCSPAB052

XCSTA HPFV1XCSTAB052

XCSTE HPFV1XCSTEB030

Sick

i10 HPFV1i10B013

i12 HPFV1i12B058

i16 HPFV1i16B052

i17 HPFV1i17B052

Siemens

3SE2 HPFV13SE2B052

3SE5 HPFV13SE5B010

3SE5 HPFV13SE5B051

Overzicht montageplaatsysteem BRÜHL-HP-FEO®  
voor naar binnen openende vleugeldeuren
Fabrikant Schakelaargroep Art.-Nr.
Rockwell 
Automation 440KT HPFEOV1440KTB008

Bernstein
SK HPFEOV1SKB008

SKC HPFEOV1SKCB008

Honeywell GKN HPFEOV1GKNB008

Pilz
PSENme2 HPFEOV1PSENME2B008

PSENme3 HPFEOV1PSENME3B008

Schmersal
Safe solutions for your industry

AZ15 HPFEOV1AZ15B008

AZ16 HPFEOV1AZ16B008

AZM161 HPFEOV1AZM161B009

AZ16 HPFEOV1EXAZ16B008

AZM161 HPFEOV1EXAZM161B009

Sick
i16 HPFEOV1i16B008

i17 HPFEOV1i17B008

Siemens 3SE22 HPFEOV13SE2B008

Fabrikant Schakelaargroep Art.-Nr.

Bernstein

SK HPFV1SKB052

SKC HPFV1SKCB052

SLK HPFV1SLKB012

Comitronic-BTI AMX HPFV1AMXB067

Euchner

CET HPFV1CETB049

GP HPFV1GPB013

NZ HPFV1NZB011

SGP HPFV1SGPB013

STA HPFV1STAB013

STP HPFV1STPB013

TP HPFV1TPB013

TZ HPFV1TZB030

Honeywell
GKN HPFV1GKNB052

GKS HPFV1GKSB013

Leuze  
electronic

L200 HPFV1L200B013

S20 HPFV1S20B058

Omron  
Electronics

D4NL HPFV1D4NLB046

D4NS HPFV1D4NSB058

Overzicht montageplaatsysteem BRÜHL-HP-F® voor vleugeldeuren
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Het montageplaatsysteem BRÜHLHPS® wordt, afhankelijk van het 
gewenste toegangscomfort, met een krukgarnituur of een greep ge
completeerd en is zowel voor links als voor rechts aangeslagen deuren 
te gebruiken. Een mechanische aanslag in het aluminium profiel voor
komt schade aan veiligheidsschakelaar en actuator. De positie van de 

veiligheidsschakelaar is afhankelijk van het type deur en hoe de vleugel 
zich beweegt. Het montageplaatsysteem BRÜHLHPS® kan zonder 
enig probleem worden gecombineerd met veiligheidsschakelaars type 
2 (met of zonder veiligheidsdichthouder).

Montageplaatsysteem BRÜHL-HP-S® voor schuifdeuren

Standaard voor alle Brühl-aanbouwsystemen:

Productgroep/type

HP-S®

Schakelaar en  
actuatorplaat zijn  

instelbaar

Optimale inloop  
van bedienings sleutel  

en schakelaar  
gegarandeerd

Mechanische  
aanslag om schade  
aan de deur en de  

Veiligheidsschakelaar  
door stoppers in het  

aluminium profiel  
te vermijden

↘  U heeft al een  
veiligheidsschakelaar uitgekozen: 
bv. Euchner TZ. 1

B DIN EN ISO 14119

↘  Wij leveren het  
passende aanbouwsysteem:  
Montageplaatsysteem BRÜHLHPS® 
voor schuifdeuren met passtukken  
op maat.

↘  U ontvangt een exact passend 
aanbouwsysteem voor uw  
veiligheidsschakelaar

En zo werkt het:machinezijde

buitenzijde

Productvoorbeeld: Montageplaat met veiligheidsschakelaar van Euchner

Fabrikant Schakelaargroep Art.-Nr.

Bernstein

SK HPSV3SKB053

SKC HPSV3SKCB053

SLK+ENK HPSV3SLK+ENKB045

SLK HPSV3SLKB012

Comitronic- 
BTI AMX HPSV6AMXB070

Euchner

NZ HPSV3NZB037

STA HPSV3STAB014

STP HPSV3STPB014

TP HPSV3TPB014

TZ HPSV3TZB031

CET HPSV5CETB050

CES HPSV6CESB070

Honeywell
GKN HPSV3GKNB053

GKS HPSV3GKSB014

Jokab Safety EDEN HPSV6EDENB070

Leuze  
electronic

L200 HPSV3L200B014

S20 HPSV3S20B058

Omron  
Electronics D4NS HPSV3D4NSB058

Pilz

PSENme1 HPSV3PSENME1B012

PSENme2 HPSV3PSENME2B053

PSENme3 HPSV3PSENME3B053

PSENslook HPSV4PSENSLB041

PSENcs3 HPSV6PSENCSB070

PSENcs4 HPSV6PSENCSB070

PSENma1 HPSV6PSENMAB070

PSENma2 HPSV6PSENMAB070

Rockwell  
Automation

440GT HPSV6440GTB072
440K HPSV3440KTB053

Fabrikant Schakelaargroep Art.-Nr.

Schmersal
Safe solutions for your industry

AZ15 HPSV3AZ15B053

AZ16 HPSV3AZ16B053

AZ17 HPSV3AZ17B058

AZM161 HPSV3AZM161B039

AZM170 HPSV3AZM170B039

BNS16 HPSV3BNS16B053

BZ16 HPSV3BZ16B053

AZM400 HPSV3AZM400B086

Teleme- 
canique 
Sensors

XCSA HPSV3XCSAB037

XCSB HPSV3XCSBB037

XCSC HPSV3XCSCB037

XCSE HPSV3XCSEB031

XCSPA HPSV6XCSPAB053

XCSPA HPSV6XCSPAB072

XCSTA HPSV3XCSTAB053

XCSTE HPSV3XCSTEB031

Sick

i10 HPSV3i10B014

i12 HPSV3i12B058

i16 HPSV3i16B053

i17 HPSV3i17B053

T400DNA HPSV6T4000DNAB070

Siemens

3SE2 HPSV33SE2B053

3SE5 HPSV33SE5B010

3SE5 HPSV33SE5B051

Overzicht montageplaatsysteem BRÜHL-HP-S® voor schuifdeuren

Toelichting afkortingen aanbouwsituatie: S = Schuifdeur

1  Veiligheidsschakelaars worden niet meegeleverd.
A  Schroeven ter bevestiging van de schakelaar worden niet meegeleverd. 

Zie EN ISO14119, 7.2c en tabel 3.
C Bevestigingselementen kunnen alleen met gereedschap worden losgemaakt. Zie EN ISO 14119, 52 (a).
B Zie combinatieoverzicht op blz. 185.

↘
Robuust verzinkt 
oppervlak 
B ISO 14120, 5.6

↘
Symmetrische 
constructie voor 
deuraanslagrichting  
DIN  links/DIN  rechts 

↘
Afgeronde  
laserkantstukken
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Exact passende 
getapte gaten ter 
bevestiging van de 
schakelaars
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Passtukken op  
maat voor veilig
heidsschakelaars

↘
Alle schroefverbin
dingen zijn tegen 
manipulatie  
beveiligd
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Door de grendelpin wordt de bedieningssleutel bij het binnengaan 
in de veiligheidsschakelaar mechanisch geleid. Het grendelsysteem 
BRÜHLRI® beschikt over een geïntegreerde dichtvalbeveiliging. Door 
een drukveer wordt de vergrendelingsstrip als die niet wordt bediend 
in de stand „grendel gesloten“ gehouden. Aluminium stoppen dienen 

als beveiliging tegen manipulatie. Dit systeem is zeer robuust, onder
houds en reinigingsarm en heeft in de industrie al meer dan 30 jaar 
zijn waarde bewezen. Het aanbouwsysteem BRÜHLRI® kan zonder 
enig pro bleem worden gecombineerd met veiligheidsschakelaars type 
2 (met of zonder veiligheidsdichthouder).

Grendelsysteem BRÜHL-RI® voor vleugeldeuren

Standaard voor alle Brühl-aanbouwsystemen:

Productgroep/type

RI®

Met drukveer  
voor gedwongen  

positionering „Grendel 
gesloten“

Met grendelgeleider 
en grendelhouder

Zeer robuust,  
onderhouds en  
reinigingsarm  

systeem

Mechanische  
aanslag om schade aan  

de deur en de veiligheids
schakelaar te vermijden

↘  U heeft al een  
veiligheidsschakelaar uitgekozen: 
bv. Euchner TP. 1

B DIN EN ISO 14119

↘  Wij leveren het  
passende aanbouwsysteem:  
Grendelsysteem BRÜHL-RI® voor 
vleugeldeuren met passtukken  
op maat

↘  U ontvangt een exact passend 
aanbouwsysteem voor uw  
veiligheidsschakelaar

En zo werkt het:machinezijde

buitenzijde

Productvoorbeeld: Grendelsysteem met veiligheidsschakelaar van Pilz

Productvoorbeeld: Grendelsysteem met veiligheidsschakelaar van  Euchner in aanbouwsituatie

Toelichting afkortingen aanbouwsituatie: F = Vleugeldeur

1  Veiligheidsschakelaars worden niet meegeleverd.
A  Schroeven ter bevestiging van de schakelaar worden niet meegeleverd. 

Zie EN ISO14119, 7.2c en tabel 3.
C Bevestigingselementen kunnen alleen met gereedschap worden losgemaakt. Zie EN ISO 14119, 52 (a).
B Zie combinatieoverzicht op blz. 185.

↘
Robuust verzinkt 
oppervlak 
B ISO 14120, 5.6

↘
Symmetrische 
constructie voor 
deuraanslagrichting  
DIN  links/DIN  rechts 

↘
Afgeronde  
laserkantstukken
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Exact passende 
getapte gaten ter 
bevestiging van de 
schakelaars
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Passtukken op  
maat voor veilig
heidsschakelaars

↘
Alle schroefverbin
dingen zijn tegen 
manipulatie  
beveiligd

Overzicht grendelsysteem BRÜHL-RI® voor vleugeldeuren
Fabrikant Schakelaargroep Art.-Nr.

Bernstein

SLK RIFV1SLKB016

SK RIFV5SKB021

SKC RIFV5SKCB021

Euchner

CTP RIFV1CTPB017

NZ RIFV1NZB054

STA RIFV1STAB017

STP RIFV1STPB017

TP RIFV1TPB017

TZ RIFV1TZB018

Honeywell
GKS RIFV1GKSB017

GKN RIFV5GKNB021

Leuze 
electronic L200 RIFV1L200B017

Pilz

PSENme1 RIFV1PSENME1B016

PSENme2 RIFV5PSENME2B021

PSENme3 RIFV5PSENME3B021

Rockwell 
Automation

440KC RIFV1440KCB054

440KC RIFV5440KCB021

440KT RIFV5440KTB021

Schmersal
Safe solutions for your industry

AZ15 RIFV5AZ15B021

AZ16 RIFV5AZ16B021

AZM161 RIFV5AZM161B022

AZM190 RIFV5AZM190B057

BNS16 RIFV5BNS16B021

TZK RIFV5TZKB057

Teleme-
canique 
Sensors

XCSE RIFV1XCSEB018

Sick

i10 RIFV1i10B017

i16 RIFV5i16B021

i17 RIFV5i17B021

Siemens 3SE5 RIFV13SE5B015

3SE2 RIFV53SE2B021
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Standaard voor alle Brühl-aanbouwsystemen:

Dit systeem is een voorbereiding voor veiligheidsschakelaars bestaand 
uit een combinatie van veiligheidsschakelaars, bevestigingsplaten/
elementen en grendels van diverse fabrikanten van veiligheids scha
kel apparatuur. Met het BRÜHLRVsysteem wordt de veiligheidsscha

kelaar exact passend aangebouwd, zodat een lange levensduur van de 
vergrendelingsfunctie gewaarborgd is. Door het gebruik van standaard 
boorsjablonen zijn de Brühlvleugeldeuren snel te monteren.

Grendelvoorbereiding BRÜHL-RV voor vleugeldeuren
Productgroep/type

RV

Mechanische aanslag  
om schade aan de deur en 
de veiligheidsschakelaar te 

vermijden

Vluchtontgrendeling als 
schakelaarvoorbereiding  

(SV) mogelijk

Met een groot  
aantal veiligheids

schakelaars te  
combineren

↘  U heeft al een  
veiligheidsschakelaar uitgekozen: 
bv. Fortress Interlocks AMS1STOP. 1

B DIN EN ISO 14119

↘  Wij leveren het  
passende aanbouwsysteem: 
Grendelvoorbereiding BRÜHL-RV 
voor vleugeldeuren met passtukken 
op maat.

↘  U ontvangt een exact passend 
aanbouwsysteem voor uw  
veiligheidsschakelaar

En zo werkt het:
machinezijde

buitenzijde

Productvoorbeeld: Grendelvoorbereiding met veiligheidsschakelaar van Dold

Overzicht grendelvoorbereiding BRÜHL-RV voor vleugeldeuren
Fabrikant Schakelaargroep Art.-Nr.

Dold STS RVFV4STS3B063

Euchner

CTP RVFV3CTPB020

GP RVFV3GPB020

NZ RVFV3NZB020

SGP RVFV3SGPB020

STA RVFV3STAB020

STP RVFV3STPB020

TP RVFV3TPB020

TX RVFV3TXB020

TZ RVFV3TZB020

Fortress 
Interlocks

AMA1STOP RVFV2AMA1STOPB019

AMS1STOP RVFV2AMS1STOPB019

DM1 RVFV4DM1B033

DM2 RVFV4DM2B033

Pilz

PSENcs1 RVFV3PSENCSB032

PSENcs2 RVFV3PSENCSB032

PSENme1 RVFV3PSENME1B032

PSENsgate RVFV6PSENSGB064

Teleme-
canique 
Sensors

XCSA RVFV2XCSAB066

XCSB RVFV2XCSBB066

XCSC RVFV2XCSCB066

XCSE RVFV2XCSEB066

Toelichting afkortingen aanbouwsituatie: F = Vleugeldeur

1  Veiligheidsschakelaars worden niet meegeleverd.
A  Schroeven ter bevestiging van de schakelaar worden niet meegeleverd. 

Zie EN ISO14119, 7.2c en tabel 3.
C Bevestigingselementen kunnen alleen met gereedschap worden losgemaakt. Zie EN ISO 14119, 52 (a).
C  Om te verhinderen dat van  de vluchtontgrendeling gebruik wordt gemaakt door over de deur te grijpen, 

adviseren wij een minimale deurhoogte van 1800 mm en een overgang met een schuin paneel als het 
hekwerk lager is.

B Zie combinatieoverzicht op blz. 185.

↘
Robuust verzinkt 
oppervlak 
B ISO 14120, 5.6

↘
Symmetrische 
constructie voor 
deuraanslagrichting  
DIN  links/DIN  rechts 

↘
Afgeronde  
laserkantstukken
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Exact passende 
getapte gaten ter 
bevestiging van de 
schakelaars
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Passtukken op  
maat voor veilig
heidsschakelaars

↘
Alle schroefverbin
dingen zijn tegen 
manipulatie  
beveiligd
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Het schakelnokkensysteem BRÜHLSN-F wordt op grond van het 
werkingsprincipe uitsluitend toegepast bij klap en vleugeldeuren. Dit 
aanbouwsysteem biedt grote voordelen wanneer zeer snelle toegang 
tot de installatie wenselijk is. Het wordt met twee rolplunjerschakelaars 

(type 1) gecombineerd, die een veilige signaaloverdracht via twee 
kanalen mogelijk maken, wat in het kader van de risicobeoordeling 
een positief effect op het PerformanceLevel resp. op de veiligheidsca
tegorie kan hebben.

Schakelnokkensysteem BRÜHL-SN-F voor vleugeldeuren

Standaard voor alle Brühl-aanbouwsystemen:

Productgroep/type

SN-F

Eenvoudig te justeren 
schakelaar plaat

Veiligheidsschakelaars 
geven signaal af op 

twee kanalen

↘  U heeft al een  
veiligheidsschakelaar uitgekozen: 
bv. Siemens 3SE5 (2×). 1

B DIN EN ISO 14119

↘  Wij leveren het  
passende aanbouwsysteem:  
Schakelnokkensysteem BRÜHL-SN-F 
voor vleugeldeuren met passtukken 
op maat.

↘  U ontvangt een exact passend 
aanbouwsysteem voor uw  
veiligheidsschakelaar

En zo werkt het:
machinezijde

buitenzijde

Productvoorbeeld: Schakelnokkensysteem met veiligheidsschakelaars van EuchnerProductvoorbeeld: Scharnierschakelaar met Schmersal TV10 aan een klapdeur

Overzicht schakelnokkensysteem  BRÜHL-SN-F 
voor vleugeldeuren

Fabrikant Schakelaargroep Art.-Nr.

Bernstein ENK SNFV1ENKB034

Euchner NZ SNFV1NZB034

Rockwell 
Automation 440PMR SNFV1440PB034

Schmersal
Safe solutions for your industry

332ZR SNFV1332B034

335TR SNFV1335B034

Siemens 3SE5 SNFV13SE5B034

Toelichting afkortingen aanbouwsituatie: F = Vleugeldeur

1  Veiligheidsschakelaars worden niet meegeleverd.
A  Schroeven ter bevestiging van de schakelaar worden niet meegeleverd. 

Zie EN ISO14119, 7.2c en tabel 3.
C Bevestigingselementen kunnen alleen met gereedschap worden losgemaakt. Zie EN ISO 14119, 52 (a).
B Zie combinatieoverzicht op blz. 185.

↘
Robuust verzinkt 
oppervlak 
B ISO 14120, 5.6

↘
Symmetrische 
constructie voor 
deuraanslagrichting  
DIN  links/DIN  rechts 

↘
Afgeronde  
laserkantstukken
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Exact passende 
getapte gaten ter 
bevestiging van de 
schakelaars
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Passtukken op  
maat voor veilig
heidsschakelaars

↘
Alle schroefverbin
dingen zijn tegen 
manipulatie  
beveiligd
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De montageplaten van het schakelnokkensysteem BRÜHLSNS zijn 
afgeronde laserkantstukken die bestaan uit robuust, verzinkt staal. Het 
schakelnokkenprofiel heeft een poedercoating in de kleur van de deur
vleu gel. Op het schakelnokkensysteem kunnen van diverse fabrikanten 

twee exact passende rolhefboomschakelaars (type 1) worden gemon
teerd, die een veilige signaaloverdracht via twee kanalen mogelijk 
maken, wat in het kader van de risicobeoordeling een positief effect 
op het PerformanceLevel resp. op de veiligheidscategorie kan hebben.

Schakelnokkensysteem BRÜHL-SN-S voor schuifdeuren

Standaard voor alle Brühl-aanbouwsystemen:

Productgroep/type

SN-S

Veiligheids 
schakelaars geven  
signaal af op twee 

kanalen

Eenvoudig  
in te stellen  

schakelaar en  
actuatorplaat

Mechanische  
aanslag ter voorkoming  
van schade aan deur en  

veiligheidsschakelaar  
door stoppers in het  

aluminium profiel

↘  U heeft al een  
veiligheidsschakelaar uitgekozen: 
bv. Siemens 3SE5 (2×). 1

B DIN EN ISO 14119

↘  Wij leveren het  
passende aanbouwsysteem:  
Schakelnokkensysteem BRÜHL-SN-S 
voor schuifdeuren met passtukken 
op maat.

↘  U ontvangt een exact passend 
aanbouwsysteem voor uw  
veiligheidsschakelaar

En zo werkt het:
machinezijde

buitenzijde

Productvoorbeeld: Schakelnokkensysteem met veiligheidsschakelaars van EuchnerProductvoorbeeld: Schakelnokkensysteem met veiligheidsschakelaars van Bernstein

Overzicht schakelnokkensysteem BRÜHL-SN-S  
voor schuifdeuren

Fabrikant Schakelaargroep Art.-Nr.

Bernstein ENK SNSV1ENKB023

Euchner NZ SNSV1NZB023

Rockwell 
Automation 440PM SNSV1440PB023

Schmersal
Safe solutions for your industry

Z4VH332 SNSV1332B023

T4VH335 SNSV1335B023

Z4VH336 SNSV1336B023

Sick i110R SNSV1i110PB023

Siemens 3SE5 SNSV13SE5B023

Toelichting afkortingen aanbouwsituatie: S = Schuifdeur

1  Veiligheidsschakelaars worden niet meegeleverd.
A  Schroeven ter bevestiging van de schakelaar worden niet meegeleverd. 

Zie EN ISO14119, 7.2c en tabel 3.
C Bevestigingselementen kunnen alleen met gereedschap worden losgemaakt. Zie EN ISO 14119, 52 (a).
B Zie combinatieoverzicht op blz. 185.

↘
Robuust verzinkt 
oppervlak 
B ISO 14120, 5.6

↘
Symmetrische 
constructie voor 
deuraanslagrichting  
DIN  links/DIN  rechts 

↘
Afgeronde  
laserkantstukken
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Exact passende 
getapte gaten ter 
bevestiging van de 
schakelaars
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Passtukken op  
maat voor veilig
heidsschakelaars

↘
Alle schroefverbin
dingen zijn tegen 
manipulatie  
beveiligd



Toelichting afkortingen aanbouwsituatie: F = Vleugeldeur

1  Veiligheidsschakelaars worden niet meegeleverd.
A  Schroeven ter bevestiging van de schakelaar worden niet meegeleverd. 

Zie EN ISO14119, 7.2c en tabel 3.
C Bevestigingselementen kunnen alleen met gereedschap worden losgemaakt.  
      Zie EN ISO 14119, 52 (a).
C  Om te verhinderen dat van  de vluchtontgrendeling gebruik wordt gemaakt door over de deur te 

grijpen, adviseren wij een minimale deurhoogte van 1800 mm en een overgang met een schuin  
paneel als het hekwerk lager is.

B Zie combinatieoverzicht op blz. 185.
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↘  U heeft al een  
veiligheidsschakelaar uitgekozen: 
bv. Pilz PSENcode. 1

B DIN EN ISO 14119

↘  Wij leveren het passende aanbouwsys
teem met deuraanpassing: Veiligheids
schakelaarvoorbereiding BRÜHL-SV bv. 
door aanbrengen van een grondplaat 
aan staanders en of deurvleugels. 

↘  U ontvangt een exact passend 
aanbouwsysteem voor uw  
veiligheidsschakelaar

En zo werkt het:

De schakelaarvoorbereiding BRÜHLSV wordt bij alle deuren van Brühl 
vooral toegepast, wanneer veiligheidsschakelaars in de fabriek (voor 
snelle installatie op de bouwplaats) exact passend worden voorbereid. 
De systeemvoorbereiding is in die situatie afhankelijk van de functie 

van de veiligheidsschakelaar en kan bv. bestaan uit aanpassing van 
de boringen in staander/deurvleugel als voorbereiding voor vluchtont
grendeling, in een speciaal boringspatroon en gelaste aanpassingen 
ter onderbouwing.

Veiligheidsschakelaarvoorbereiding BRÜHL-SV

Standaard voor alle Brühl-aanbouwsystemen:

Productgroep/type

SV

Voorbereiding voor  
vluchtontgrendeling door 

aanpassing van de  
boringen in staander  

of deurvleugel

Scharnierschakelaars  
worden bijvoorbeeld met 

montageplaten en gelaste 
onderdelen optimaal  

voorbereid

Schakelaar 
voorbereiding af fabriek  

voor speciale schakelaars  
of vlucht/noodont 

grendeling

machinezijde

buitenzijde

↘
Robuust verzinkt 
oppervlak 
B ISO 14120, 5.6

↘
Symmetrische 
constructie voor 
deuraanslagrichting  
DIN  links/DIN  rechts 

↘
Afgeronde  
laserkantstukken
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Exact passende 
getapte gaten ter 
bevestiging van de 
schakelaars
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Passtukken op  
maat voor veilig
heidsschakelaars

↘
Alle schroefverbin
dingen zijn tegen 
manipulatie  
beveiligd

Overzicht veiligheidsschakelaarvoorbereiding BRÜHL-SV 
voor naar binnen openende vleugeldeuren

Hersteller Schakelaargroep Art.-Nr.

ABB EDEN SVFEOV5EDENB077

Bernstein MAK SVFEOV5MAKB077

Euchner
CESALNN SVFEOV5CESB077

CMSRB SVFEOV5CMSB077

Leuze  
electronic MC336 SVFEOV5MC3B077

Omron 
Electronics F3STGR SVFEOV5FEO3STGRB077

Pilz

PSEN1.1 SVFEOV5PSENMAB077

PSEN2.1 SVFEOV5PSENMAB077

PSENcode SVFEOV5PSENCSB077

PSENcs3 SVFEOV5PSENCSB077

PSENcs4 SVFEOV5PSENCSB077

PSENma1.4 SVFEOV5PSENMAB077

PSENmag SVFEOV5PSENMAB077

Rockwell 
Automation

440NS SVFEOV5440NSB077

440NZ SVFEOV5440NZB077

Schmersal
Safe solutions for your industry

BNS250 SVFEOV5BNS250B077

BNS250 SVFEOV5BNS250B077

Fabrikant Schakelaargroep Art.-Nr.

ABB EDEN SVFV5EDENB077

Bernstein
SLK+ENK SVFV4SLK+ENKB044

MAK SVFV5MAKB077

Euchner

CES SVFV5CESB077

CMS SVFV5CMSB077

MGBPN SVFV6MGBPN

Fortress 
Interlocks

SBILOKIR SVFV7SBILOKIRB076

SBNLOCK SVFV7SBNLOCKB076

SBSLOCK SVFV7SBSLOCKB076

tGard THERX/RZ SVFV7THEB084

tGard THHRX/RZ SVFV7THHB084

tGard THNRX/RZ SVFV7THNB084

Leuze  
electronic MC336 SVFV5MC3B077

Omron  
Electronics F3STGR SVFV5F3STGRB077

Pilz

PSEN1.1 SVFV5PSENMAB077

PSEN2.1 SVFV5PSENMAB077

PSENcode SVFV5PSENCSB077

PSENcs3 SVFV5PSENCSB077

PSENcs4 SVFV5PSENCSB077

PSENmag SVFV5PSENMAB077

Rockwell 
Automation

440NS SVFV5440NSB077

440NZ SVFV5440NZB077

Schmersal
Safe solutions for your industry

AZM161STS30

SVFV1AZM161STS3001

(…)

SVFV1AZM161STS3008

AZM415STS30

SVFV1AZM415STS3001

(…)

SVFV1AZM415STS3008

AZM161STS30

SVFV1EXAZM161STS3001

(…)

SVFV1EXAZM161STS3008

AZM415STS30

SVFV1EXAZM415STS3001

(…)

SVFV1EXAZM415STS3008

Fabrikant Schakelaargroep Art.-Nr.

Schmersal
Safe solutions for your industry

TV8S521 SVFV3TV8S521

BNS260 SVFV5BNS260B077

BNS250 SVFV5BNS250B077

Overzicht veiligheidsschakelaarvoorbereiding BRÜHL-SV voor vleugeldeuren
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Het overslagsluitingsysteem BRÜHLUER® verhindert dat de vleugels 
van vouw of dubbele vouwvleugeldeuren kunnen worden doorgedrukt, 
zodat de veiligheidsafstanden van de risico en gevarenbeoordeling 
kunnen worden nageleefd. Dit systeem is zeer robuust, heeft weinig 

onderhoud en reiniging nodig en heeft in de industrie al gedurende 
vele jaren zijn waarde bewezen. Combinatie is mogelijk met een groot 
aantal veiligheidsschakelaars – Brühl adviseert de combinatie met 
veiligheidsschakelaars die een contactloos werkingsprincipe hebben.

Overslagsluitingsysteem BRÜHL-UER®

Standaard voor alle Brühl-aanbouwsystemen:

Productgroep/type

UER®

Grendel met  
kogelknop en  
centreerdoorn

Beveiliging tegen  
doordrukken van de 

deurvleugels bij  
tweevleugelige of  

vouwdeuren

Mechanische aanslag  
om schade aan de deur en  
de veiligheidsschakelaar  

te vermijden

machinezijde

buitenzijde

Productvoorbeeld: Overslagsluitingsysteem zonder veiligheidsschakelaar

Productvoorbeeld: Overslaggrendelsysteem met veiligheidsschakelaar van Schmersal

↘  U heeft al een  
veiligheidsschakelaar uitgekozen: 
bv. Schmersal MZM100. 1

B DIN EN ISO 14119

↘  Wij leveren het  
passende aanbouwsysteem:  
Overslagsluitingysteem BRÜHL-UER® 
met passende Beistellung.

↘  U ontvangt een exact passend 
aanbouwsysteem voor uw  
veiligheidsschakelaar

En zo werkt het:

Overzicht overslagsluitingsysteem BRÜHL-UER®

Fabrikant Schakelaargroep Art.-Nr. 

Euchner
TZ UERFRV1TZB028

TZ UERFLV1TZB025

Schmersal
Safe solutions for your industry

MZM100 UERFLV2MZM100B073

MZM100 UERFRV2MZM100B073

Toelichting afkortingen aanbouwsituatie: FL = Vleugeldeur DIN links (links aangeslagen deuren)
FR = Vleugeldeur DIN rechts (rechts aangeslagen deuren)

1  Veiligheidsschakelaars worden niet meegeleverd.
A  Schroeven ter bevestiging van de schakelaar worden niet meegeleverd. 

Zie EN ISO14119, 7.2c en tabel 3.
C Bevestigingselementen kunnen alleen met gereedschap worden losgemaakt. Zie EN ISO 14119, 52 (a).
B Zie combinatieoverzicht op blz. 185.

↘
Robuust verzinkt 
oppervlak 
B ISO 14120, 5.6

↘
Symmetrische 
constructie voor 
deuraanslagrichting  
DIN  links/DIN  rechts 

↘
Afgeronde  
laserkantstukken
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Exact passende 
getapte gaten ter 
bevestiging van de 
schakelaars
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Passtukken op  
maat voor veilig
heidsschakelaars

↘
Alle schroefverbin
dingen zijn tegen 
manipulatie  
beveiligd



Veiligheidsschakelaars
Even veelzijdig als de toepassingsmogelijkheden van onze afschermingen zijn de toepassingsmogelijkheden van de 
aangebrachte veiligheidsschakelaars. Die optimale oplossing voor onze klanten heeft voor ons de hoogste prioriteit 
en daarom vertrouwen wij op sterke partners. Op de volgende bladzijden vertellen wij u alle wetenswaardigheden met 
betrekking tot veiligheidsschakelaars en bieden wij u een overzicht over de diverse fabrikanten waarmee wij ten behoeve 
van onze klanten nauw samenwerken.
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Veiligheidsschakelaars
Voor elke toepassing de juiste schakelaar
Onze partners bieden u de keus uit een groot aantal verschillende veiligheidsschakelaars. Een veiligheidsschakelaar 
maakt deel uit van een veiligheidsketen – hij geeft een veilig signaal in het ingangscircuit. Als de beveiligingsinrichting 
wordt geopend, wordt een stopsignaal afgegeven, het ongewild aanlopen van de machine verhinderd zodat de vergren-
deling gewaarborgd is. Een overzicht van de soorten veiligheidsschakelaars vindt u in deze grafiek

Vluchtontgrendeling
De vluchtontgrendeling moet in geval van 
dreigend gevaar de mogelijkheid bieden van 
ontgrendeling zonder hulpmiddelen vanuit 
de gevarenzone / vanaf de machinezijde. De 
inrichting moet met de hand te bedienen zijn 
en dwingend op het sluitmiddel inwerken. De 
gebruikmaking ervan moet ertoe leiden dat  
het sluitelement blijvend wordt geblokkeerd 
(zie ook hulpontgrendeling).

Noodontgrendeling/nood-vrijgave
De noodontgrendeling dient ertoe een 
sluitelement in geval van nood te  
ontgrendelen. De ontgrendeling kan 
daarbij zonder hulpmiddelen vanaf de 
toegangs-/ buitenzijde worden uitgevoerd.  
Bij de noodontgrendeling wordt de schakelaar 
in ontgrendelde toestand geblokkeerd  en 
kan alleen door het verrichten van een soort 
reparatie weer in de oorspronkelijke toestand 
worden teruggezet.

Safety Integrity Level (SIL)
Safety integrity Level 
(Veiligheidsintegriteitsniveau) is het 
niveau dat de waarschijnlijkhed weergeeft 
dat een beveiligingssysteem de vereiste 
veiligheidsfuncties onder alle vastgelegde 
voorwaarden binnen een bepaald tijdsbestek 
overeenkomstig de eisen uitvoert. Men 
vergelijkt daartoe het vereiste Safety Integrity 
Level (SILr; de „r“ staat voor „required“) met 
het „eigenlijke“ SIL, dat daadwerkelijk wordt 
bereikt.

Hulpontgrendeling
Als een sluitelement uitvalt kan het met  
behulp van een hulpontgrendeling vanaf de 
toegangs-/buitenzijde worden gedeblokkeerd. 
Het deblokkeren wordt gedaan met een  
sleutel of met gereedschap. De 
hulpontgrendeling moet tegen misbruik 
beveiligd zijn (lood- of lakzegel). 

Performance Level (PL)
Discreet niveau dat specificeert in hoeverre 
de voor de veiligheid relevante onderdelen 
van een besturingssysteem in staat zijn 
een veiligheidsfunctie onder voorzienbare 
omstandigheden uit te voeren (definitie volgens 
de norm DIN EN iSO 13849). In eenvoudiger 
bewoordingen is het Performance Level een 
maatstaf voor de betrouwbaarheid van een 
veiligheidsfunctie. Er wordt onderscheiden 
tussen het vereiste Performance Level (PLr; de 
„r“ staat voor „required“) en het „eigenlijke“ 
PL, dat daadwerkelijk wordt bereikt. Er 
zijn vijf Performance Levels, die staan voor 
verschillende restrisico's.

In één oogopslag: Algemene informatie over schakelaars

Fabrikant bladzijde 

Euchner bladzijde 152

Siemens bladzijde 153

Schmersal

Safe solutions for your industry

bladzijde 154

Pilz bladzijde 155

Sick bladzijde 156

Fabrikant bladzijde 

Telemecanique 
Sensors bladzijde 157

Bernstein bladzijde 158

Leuze  
electronic bladzijde 159

Dold bladzijde 160

Fortress 
Interlocks bladzijde 161

Sterke partners van Brühl: Fabrikanten van veiligheidsschakelaars

Uitsluiting van aansprakelijkhei: Onder voorbehoud van technische wijzigingen en fouten (2017). Alle gegevens vrijblijvend. Alle vorderingen op grond van aansprakelijkheid zijn in beginsel uitgesloten. Brühl aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Schadevergoedingsclaims tegen Brühl of haar medewerkers op basis van de verstrekte informatie zijn uitgesloten, tenzij 
aantoonbaar sprake is van grove onachtzaamheid of opzet. Alle op deze bladzijde verstrekte informatie of de gegeven voorbeelden ontheffen de constructeur niet van zijn plichten voor wat betreft risicobeoordeling of -analyse. Het 
bekijken van de oorspronkelijke norm en het raadplegen van de fabrikant van de veiligheidsschakelaars zijn onafhankelijk van de hier verstrekte informatie noodzakelijk.
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Veiligheidsschakelaars van SiemensVeiligheidsschakelaars van EUCHNER
De link naar de website van de fabrikant vindt u onder www.bruehl-safety.com/euchner

WWW
De link naar de website van de fabrikant vindt u onder www.bruehl-safety.com/siemens

WWW

 1  Afhankelijk van het gebruikte product.       Uitsluiting van aansprakelijkhei: Onder voorbehoud van technische wijzigingen en fouten (2017). Alle gegevens vrijblijvend. Alle vorderingen op grond van aansprakelijkheid zijn in 
beginsel uitgesloten. Brühl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Schadevergoedingsclaims tegen Brühl of haar medewerkers op basis van de 
verstrekte informatie zijn uitgesloten, tenzij aantoonbaar sprake is van grove onachtzaamheid of opzet. Alle op deze bladzijde verstrekte informatie of de gegeven voorbeelden ontheffen de constructeur niet van zijn plichten voor wat 
betreft risicobeoordeling of -analyse. Het bekijken van de oorspronkelijke norm en het raadplegen van de fabrikant van de veiligheidsschakelaars zijn onafhankelijk van de hier verstrekte informatie noodzakelijk.

Uitsluiting van aansprakelijkhei: Onder voorbehoud van technische wijzigingen en fouten (2017). Alle gegevens vrijblijvend. Alle vorderingen op grond van aansprakelijkheid zijn in beginsel uitgesloten. Brühl aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Schadevergoedingsclaims tegen Brühl of haar medewerkers op basis van de verstrekte informatie zijn uitgesloten, tenzij 
aantoonbaar sprake is van grove onachtzaamheid of opzet. Alle op deze bladzijde verstrekte informatie of de gegeven voorbeelden ontheffen de constructeur niet van zijn plichten voor wat betreft risicobeoordeling of -analyse. Het 
bekijken van de oorspronkelijke norm en het raadplegen van de fabrikant van de veiligheidsschakelaars zijn onafhankelijk van de hier verstrekte informatie noodzakelijk.

Mechanische veiligheidsschakelaars van Siemens Stand 2017

Soort schakelaar Veiligheidsschakelaar 
met geïntegreerde bedieningssleutel

Veiligheidsschakelaar
met afzonderlijke bedieningssleutel

Veiligheidsdichthouders  
met afzonderlijke bedieningssleutel

Voorbeeld

Geldig voor de  
volgende producten

alle Veiligheidsschakelaars van het type 1 
3SES1/52, 3SE54 (Vergrendelingen)

alle Veiligheidsschakelaars van het type 2
3SE51/52 (Vergrendelingen)

alle Veiligheidsschakelaars van het type 2  
met dichthouders 3SES3

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen 
aan de eisen van de 
volgende normen

EN 60947-5-1, Bijlage K
gedwongen openende contacten,
DIN EN ISO 14119, TÜV Certificaat

EN 60947-5-1, Bijlage K
gedwongen openende contacten,
DIN EN ISO 14119, TÜV Certificaat

EN 60947-5-1, Bijlage K
gedwongen openende contacten,
DIN EN ISO 14119, TÜV Certificaat

Wat is bijvoorbeeld nodig om een bepaalde categorie/PL te bereiken?

Voor Categorie 1/PL c
volgens EN ISO 13849-1

1 Siemens veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidscontroller (z.B. 3SK)

1 Siemens veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidscontroller (z.B. 3SK)

1 Siemens veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidscontroller (z.B. 3SK)

Voor Categorie 3/PL d
volgens EN ISO 13849-1

Oplossing a) 
1 Veiligheidscontroller (z.B. 3SK) 
of oplossing b) 
2 Siemens veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidscontroller (z.B. 3SK)

Oplossing a) 
1 Siemens veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidscontroller Foutuitsluiting 
of oplossing b) 
2 Siemens veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidscontroller (z.B. 3SK)

Oplossing a) 
1 Siemens veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidscontroller (z.B. 3SK) Foutuitsluiting of 
oplossing b) 
2 Siemens veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidscontroller (z.B. 3SK)

Voor Categorie 4/PL e
volgens EN ISO 13849-1

2 Siemens veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidscontroller (z.B. 3SK)

2 Siemens veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidscontroller (z.B. 3SK)

2 Siemens veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidscontroller (z.B. 3SK)

Contactloze veiligheidsschakelaars van Siemens Stand 2017

Elektronische apparaten RFID-veiligheidsschakelaar SIRIUS-magneetschakelaar

Voorbeeld

Geldig voor de volgende producten 3SE63 3SE66, 3SE67

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen aan de eisen van de volgende normen EN ISO 13849-12 
EN 60947-5-2
EN 60947-5-3
EN ISO 14119

EN 60947-5-2
EN 60947-5-3
EN ISO 14119

Wat is bijvoorbeeld nodig om een bepaalde categorie/PL te bereiken?

Voor Categorie 1/PL c volgens EN ISO 13849-1 1 Siemens veiligheidsschakelaar
1 Siemens bedieningssleutel

1 Siemens veiligheidsschakelaar
1 Siemens bedieningssleutel

Voor Categorie 3/PL d volgens EN ISO 13849-1 1 Siemens veiligheidsschakelaar
1 Siemens bedieningssleutel

1 Siemens veiligheidsschakelaar
1 Siemens bedieningssleutel

Voor Categorie 4/PL e volgens EN ISO 13849-1 1 Siemens veiligheidsschakelaar
1 Siemens bedieningssleutel

1 Siemens veiligheidsschakelaar
1 Siemens bedieningssleutel

Mechanische veiligheidsschakelaars van EUCHNER Stand 2017

Soort schakelaar Veiligheidsschakelaar 
met geïntegreerde bedieningssleutel

Veiligheidsschakelaar
met afzonderlijke bedieningssleutel

Veiligheidsdichthouders  
met afzonderlijke bedieningssleutel

Voorbeeld 

Geldig voor de  
volgende producten

alle Veiligheidsschakelaars van het type 1 
NZ, N1A, NB01, NM, ESH (Vergrendelingen)

alle Veiligheidsschakelaars van het type 2
NZ.VZ, NX, NM.VZ, NQ, NP, GP, SGP (Vergrendelingen)

alle Veiligheidsschakelaars van het type 2  
met dichthouders TZ, TX, TP, TQ, STP, STA, STM, TK 1

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen 
aan de eisen van de 
volgende normen

EN 60947-5-1, Bijlage K
gedwongen openende contacten,
EN ISO 14119

EN 60947-5-1, Bijlage K
gedwongen openende contacten,
EN ISO 14119

EN 60947-5-1, Bijlage K
gedwongen openende contacten,
EN ISO 14119

Wat is bijvoorbeeld nodig om een bepaalde categorie/PL te bereiken?

Voor Categorie 1/PL c
volgens EN ISO 13849-1

1 EUCHNER veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais (z.B. ESM)

1 EUCHNER veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais (z.B. ESM)

1 EUCHNER Veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais (z.B. ESM)

Voor Categorie 3/PL d
volgens EN ISO 13849-1

Oplossing a) 
1 EUCHNER veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais (z.B. ESM) Foutuitsluiting 
of oplossing b) 
2 EUCHNER veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais (z.B. ESM)

Oplossing a) 
1 EUCHNER veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais (z.B. ESM) Foutuitsluiting 
of oplossing b) 
2 EUCHNER veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais (z.B. ESM)

Oplossing a) 
1 EUCHNER veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais (z.B. ESM) Foutuitsluiting 
of oplossing b) 
2 EUCHNER veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais (z.B. ESM)

Voor Categorie 4/PL e
volgens EN ISO 13849-1

2 EUCHNER veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais (z.B. ESM)

2 EUCHNER veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais (z.B. ESM)

2 EUCHNER veiligheidsschakelaars
2 Veiligheidsrelais (z.B. ESM)

Contactloze veiligheidsschakelaars van EUCHNER Stand 2017

Elektronische 
apparaten

Systeemfamilie CES-AZ
(systeem bestaand uit leeskop en  
controller met relais-uitgangen)

Systeemfamilies CES-A-5, CES-AH,  
CES-AP, CET-AP, CTP-AP, MGB-AP voor 
toepassingen als alleenstaand apparaat

Systeemfamilies
CES-AR, CET-AR, CTP-AR, CEM-AR, MGB-
AR voor in serie geschakelde apparaten

Voorbeeld

Geldig voor de  
volgende producten

Controllers CES met de leeskoppen CES-A-L… en de 
leeskoppen met dichthoudfunctie CEM, CET-AX van 
het type 4

Veiligheidsschakelaar CES-A-5, CES-AH, CES-AP,  
Veiligheidsschakelaar met dichthoudfunctie CET-AP, 
CTP-AP en de MGB-AP met en zonder dichthoudfunctie 
van het type  4

Veiligheidsschakelaar CES-AR, ESL-AR,  
Veiligheidsschakelaar met dichthoudfunctie CET-AR, 
CEM-AR, CTP-AR en de MGB-AR met en zonder dicht-
houdfunctie van het type 4

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen 
aan de eisen van de 
volgende normen

EN 60947-5-2
EN 60947-5-3
EN ISO 14119 
EN ISO 13849-1

EN 60947-5-2
EN 60947-5-3
EN ISO 14119
EN ISO 13849-1

EN 60947-5-2
EN 60947-5-3
EN ISO 14119
EN ISO 13849-1

Wat is bijvoorbeeld nodig om een bepaalde categorie/PL te bereiken?

Voor Categorie 1/PL c
volgens EN ISO 13849-1

1 Leeskop
1 Controller CES-AZ

1 Veiligheidsschakelaar CES, CTP, CET, MGB 1 Veiligheidsschakelaar CES, CET, ESL, CTP, CEM of 
1 MGB

Voor Categorie 3/PL d
volgens EN ISO 13849-1

1 Leeskop
1 Controller CES-AZ

1 Veiligheidsschakelaar CES, CTP, CET, MGB 1 Veiligheidsschakelaar CES, CET, ESL, CTP, CEM of 
1 MGB

Voor Categorie 4/PL e
volgens EN ISO 13849-1

1 Leeskop
1 Controller CES 1

1 Veiligheidsschakelaar CES 1 , CTP, CET, MGB 1 Veiligheidsschakelaar CES, CET, ESL, CTP, CEM of 
1 MGB
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Veiligheidsschakelaars van Schmersal
De link naar de website van de fabrikant vindt u onder www.bruehl-safety.com/schmersal

WWW

Veiligheidsschakelaars van Pilz
De link naar de website van de fabrikant vindt u onder www.bruehl-safety.com/pilz

WWW

Uitsluiting van aansprakelijkhei: Onder voorbehoud van technische wijzigingen en fouten (2017). Alle gegevens vrijblijvend. Alle vorderingen op grond van aansprakelijkheid zijn in beginsel uitgesloten. Brühl aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Schadevergoedingsclaims tegen Brühl of haar medewerkers op basis van de verstrekte informatie zijn uitgesloten, tenzij 
aantoonbaar sprake is van grove onachtzaamheid of opzet. Alle op deze bladzijde verstrekte informatie of de gegeven voorbeelden ontheffen de constructeur niet van zijn plichten voor wat betreft risicobeoordeling of -analyse. Het 
bekijken van de oorspronkelijke norm en het raadplegen van de fabrikant van de veiligheidsschakelaars zijn onafhankelijk van de hier verstrekte informatie noodzakelijk.

Uitsluiting van aansprakelijkhei: Onder voorbehoud van technische wijzigingen en fouten (2017). Alle gegevens vrijblijvend. Alle vorderingen op grond van aansprakelijkheid zijn in beginsel uitgesloten. Brühl aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Schadevergoedingsclaims tegen Brühl of haar medewerkers op basis van de verstrekte informatie zijn uitgesloten, tenzij 
aantoonbaar sprake is van grove onachtzaamheid of opzet. Alle op deze bladzijde verstrekte informatie of de gegeven voorbeelden ontheffen de constructeur niet van zijn plichten voor wat betreft risicobeoordeling of -analyse. Het 
bekijken van de oorspronkelijke norm en het raadplegen van de fabrikant van de veiligheidsschakelaars zijn onafhankelijk van de hier verstrekte informatie noodzakelijk.

Mechanische veiligheidsschakelaars van Schmersal Stand 2017

Soort schakelaar Veiligheidsschakelaar 
met geïntegreerde bedieningssleutel

Veiligheidsschakelaar
met afzonderlijke bedieningssleutel

Voorbeeld

Geldig voor de volgende producten Serie TV e.d.  
Werkingsprincipe elektromechanisch

Serie AZM e.d.  
Werkingsprincipe elektromechanisch

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen aan de eisen van de volgende normen EN 60947-5-1, Bijlage K
gedwongen openende contacten,
EN ISO 14119

EN 60947-5-1, Bijlage K
gedwongen openende contacten,
EN ISO 14119

Wat is bijvoorbeeld nodig om een bepaalde categorie/PL te bereiken?

Voor Categorie 1/PL c volgens EN ISO 13849-1 1 Schmersal veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidscontroller 

1 Schmersal veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidscontroller 

Voor Categorie 3/PL d volgens EN ISO 13849-1 Oplossing a) 
1 Veiligheidscontroller (z.B. 3SK) 
of oplossing b)
2 Schmersal veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidscontroller (z.B. 3SK)

Oplossing a) 
1 Schmersal veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidscontroller Foutuitsluiting 
of oplossing b) 
2 Schmersal veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidscontroller 

Voor Categorie 4/PL e volgens EN ISO 13849-1 2 Schmersal veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidscontroller 

2 Schmersal veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidscontroller 

Veilige veiligheidsdeursystemen (combinatie van sensor en actor) van Pilz Stand 2017

Soort schakelaar Elektromagnetische dichthouder (proces) 
PSENslock

Personen- en procesbeveiliging  
PSENmlock

Veiligheidsdeursysteem  
PSENsgate

Voorbeeld

Geldig voor de  
volgende producten

PSEN sl-0.5p  
(meer typen onder web150408)

PSEN ml b 1  
(meer typen onder web150409)

PSEN sg2c-3LPE  
(meer typen onder web150407)

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen 
aan de eisen van de 
volgende normen

EN 60947-5-3
EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

EN 60947-5-3
EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

EN 60947-5-3
EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

Welke categorie/PL wordt bereikt?

PL e (vergrendeling/sensor)
SIL CL 3 (vergrendeling/sensor)

PL e 
SIL CL 3

PL e
SIL CL 3

Contactloze veiligheidsschakelaars van Schmersal Stand 2017

Magneetschakelaar Elektronische apparaten

Voorbeeld

Geldig voor de volgende producten Serie BNS
Werkingsprincipe: contactloos

Serie CSS, AZ/AZM 200/201, MZM
Werkingsprincipe: Puls-echo-methode/RFID

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen aan de eisen van de volgende normen EN 60947-5-2
EN 60947-5-3
EN ISO 14119 
EN ISO 13849-1

EN 60947-5-2
EN 60947-5-3
EN ISO 14119 
EN ISO 13849-1

Wat is bijvoorbeeld nodig om een bepaalde categorie/PL te bereiken?

Voor Categorie 1/PL c volgens EN ISO 13849-1 1 Schmersal veiligheidsschakelaar
1 Schmersal bedieningssleutel

1 Schmersal veiligheidsschakelaar
1 Schmersal bedieningssleutel

Voor Categorie 3/PL d volgens EN ISO 13849-1 1 Schmersal veiligheidsschakelaar
1 Schmersal bedieningssleutel

1 Schmersal veiligheidsschakelaar
1 Schmersal bedieningssleutel

Voor Categorie 4/PL e volgens EN ISO 13849-1 1 Schmersal veiligheidsschakelaar
1 Schmersal bedieningssleutel

1 Schmersal veiligheidsschakelaar
1 Schmersal bedieningssleutel

Mechanische veiligheidsschakelaars van Pilz Stand 2017

Soort schakelaar Scharnierschakelaars  
PSENhinge

Mechanische  
veiligheidsschakelaar  
PSENmech

Veiligheidsgrendel  
PSENbolt

Gecodeerde  
veiligheidsschakelaar  
PSENcode

Voorbeeld

Geldig voor de  
volgende producten

PSEN hs1 (web150410) PSEN me3 
(meer typen onder web150414)

PSEN b2 
(meer typen onder web150411)

PSEN cs4  
(meer typen onder web150412)

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen 
aan de eisen van de 
volgende normen

EN 60947-5-1
EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

EN 60947-5-3
EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

Welke categorie/PL wordt bereikt?

PL d
SIL CL 2
PL e bij twee schakelaars
SIL CL 3 bij twee schakelaars

PL d
SIL CL 2
PL e bij twee schakelaars
SIL CL 3 bij twee schakelaars

PL e
SIL CL 3
afhankelijk van de combinatie  
met Veiligheidsschakelaarn

PL e
SIL CL 3
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Veiligheidsschakelaars van Sick
De link naar de website van de fabrikant vindt u onder www.bruehl-safety.com/sick

WWW

Veiligheidsschakelaars van Telemecanique Sensors
De link naar de website van de fabrikant vindt u onder www.bruehl-safety.com/telemecanique-sensors

WWW

Uitsluiting van aansprakelijkhei: Onder voorbehoud van technische wijzigingen en fouten (2017). Alle gegevens vrijblijvend. Alle vorderingen op grond van aansprakelijkheid zijn in beginsel uitgesloten. Brühl aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Schadevergoedingsclaims tegen Brühl of haar medewerkers op basis van de verstrekte informatie zijn uitgesloten, tenzij 
aantoonbaar sprake is van grove onachtzaamheid of opzet. Alle op deze bladzijde verstrekte informatie of de gegeven voorbeelden ontheffen de constructeur niet van zijn plichten voor wat betreft risicobeoordeling of -analyse. Het 
bekijken van de oorspronkelijke norm en het raadplegen van de fabrikant van de veiligheidsschakelaars zijn onafhankelijk van de hier verstrekte informatie noodzakelijk.

Uitsluiting van aansprakelijkhei: Onder voorbehoud van technische wijzigingen en fouten (2017). Alle gegevens vrijblijvend. Alle vorderingen op grond van aansprakelijkheid zijn in beginsel uitgesloten. Brühl aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Schadevergoedingsclaims tegen Brühl of haar medewerkers op basis van de verstrekte informatie zijn uitgesloten, tenzij 
aantoonbaar sprake is van grove onachtzaamheid of opzet. Alle op deze bladzijde verstrekte informatie of de gegeven voorbeelden ontheffen de constructeur niet van zijn plichten voor wat betreft risicobeoordeling of -analyse. Het 
bekijken van de oorspronkelijke norm en het raadplegen van de fabrikant van de veiligheidsschakelaars zijn onafhankelijk van de hier verstrekte informatie noodzakelijk.

Veiligheidsschakelaars van Telemecanique Sensors Stand 2017

Soort schakelaar Veiligheidsschakelaar et  
geïntegreerde bedieningssleutel

Veiligheidsschakelaar met  
afzonderlijke bedieningssleutel

Veiligheidsdichthouders Gecodeerde  
magneetschakelaars

Voorbeeld

Geldig voor de  
volgende producten

XCS P, XCS M, XCS D XCS MP, XCS PA, XCS TA XCS LE, XCS LF XCS DMD, XCS DMR, XCS DMC

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen 
aan de eisen van de 
volgende normen

EN 60947-5-3
EN ISO 1349-1
EN/IEC 62061

EN 60947-5-3
EN ISO 1349-1
EN/IEC 62061

EN 60947-5-3
EN ISO 1349-1
EN/IEC 62061

EN 60947-5-3
EN ISO 1349-1
EN/IEC 62061

Wat is bijvoorbeeld nodig om een bepaalde categorie/PL te bereiken?

Voor Categorie 2/PL c
volgens EN ISO 13849-1

1  Telemecanique Sensors  
veiligheidsschakelaar

1 Veiligheidsrelais

1  Telemecanique Sensors  
veiligheidsschakelaar

1 Veiligheidsrelais

1  Telemecanique Sensors  
veiligheidsschakelaar

1 Veiligheidsrelais

1  Telemecanique Sensors  
veiligheidsschakelaar

1 Veiligheidsrelais

Voor Categorie 3/PL d
volgens EN ISO 13849-1

Oplossing a)  
1  Telemecanique Sensors  

veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais Foutuitsluiting
of oplossing b)  
2  Telemecanique Sensors  

veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais

Oplossing a)  
1  Telemecanique Sensors  

veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais Foutuitsluiting
of oplossing b)  
2  Telemecanique Sensors  

veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais

Oplossing a)  
1  Telemecanique Sensors  

veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais Foutuitsluiting
of oplossing b)  
2  Telemecanique Sensors  

veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais

Oplossing a) 
1  Telemecanique Sensors  

veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais Foutuitsluiting
of oplossing b)  
2  Telemecanique Sensors  

veiligheidsschakelaars
1  Veiligheidsrelais

Voor Categorie 4/PL e
volgens EN ISO 13849-1

2  Telemecanique Sensors  
veiligheidsschakelaars

1 Veiligheidsrelais

2  Telemecanique Sensors  
veiligheidsschakelaars

1 Veiligheidsrelais

2  Telemecanique Sensors  
veiligheidsschakelaars

1 Veiligheidsrelais

2  Telemecanique Sensors  
veiligheidsschakelaars

1 Veiligheidsrelais

Mechanische veiligheidsschakelaars van Sick Stand 2017

Soort schakelaar Veiligheidsschakelaar 
met geïntegreerde bedieningssleutel

Veiligheidsschakelaar
met afzonderlijke bedieningssleutel

Veiligheidsdichthouders  
met afzonderlijke bedieningssleutel

Voorbeeld

Geldig voor de  
volgende producten

i110R
Werkingsprincipe: Snap-action schakelmechnisme en 
slow-action schakelmechanisme

i16
Werkingsprincipe: Slow-action schakelaar

i10
Werkingsprincipe: Slow-action schakelaar

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen 
aan de eisen van de 
volgende normen

EN 60947-5-1, Bijlage K
gedwongen openende contacten,
EN ISO 14119

EN 60947-5-1, Bijlage K
gedwongen openende contacten,
EN ISO 14119

EN 60947-5-1, Bijlage K
gedwongen openende contacten,
EN ISO 14119

Wat is bijvoorbeeld nodig om een bepaalde categorie/PL te bereiken?

Voor Categorie 1/PL c
volgens EN ISO 13849-1

1 Sick veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais 

1 Sick veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais (z.B. UEs)

1 Sick veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais (z.B. UEs)

Voor Categorie 3/PL d
volgens EN ISO 13849-1

Oplossing a)  
1 Sick veiligheidsschakelaar 
1 Veiligheidsrelais  
Foutuitsluiting  
of oplossing b) 
 2 Sick veiligheidsschakelaars 
1 Veiligheidsrelais 

Oplossing a)  
1 Sick veiligheidsschakelaar 
1 Veiligheidsrelais  
Foutuitsluiting  
of oplossing b)  
2 Sick veiligheidsschakelaars 
1 Veiligheidsrelais 

Oplossing a)  
1 Sick veiligheidsschakelaar 
1 Veiligheidsrelais  
Foutuitsluiting  
of oplossing b) 
 2 Sick veiligheidsschakelaars 
1 Veiligheidsrelais 

Voor Categorie 4/PL e
volgens EN ISO 13849-1

2 Sick veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais 

2 Sick veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais 

2 Sick veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais 



Uitsluiting van aansprakelijkhei: Onder voorbehoud van technische wijzigingen en fouten (2017). Alle gegevens vrijblijvend. Alle vorderingen op grond van aansprakelijkheid zijn in beginsel uitgesloten. Brühl aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Schadevergoedingsclaims tegen Brühl of haar medewerkers op basis van de verstrekte informatie zijn uitgesloten, tenzij 
aantoonbaar sprake is van grove onachtzaamheid of opzet. Alle op deze bladzijde verstrekte informatie of de gegeven voorbeelden ontheffen de constructeur niet van zijn plichten voor wat betreft risicobeoordeling of -analyse. Het 
bekijken van de oorspronkelijke norm en het raadplegen van de fabrikant van de veiligheidsschakelaars zijn onafhankelijk van de hier verstrekte informatie noodzakelijk.

Uitsluiting van aansprakelijkhei: Onder voorbehoud van technische wijzigingen en fouten (2017). Alle gegevens vrijblijvend. Alle vorderingen op grond van aansprakelijkheid zijn in beginsel uitgesloten. Brühl aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Schadevergoedingsclaims tegen Brühl of haar medewerkers op basis van de verstrekte informatie zijn uitgesloten, tenzij 
aantoonbaar sprake is van grove onachtzaamheid of opzet. Alle op deze bladzijde verstrekte informatie of de gegeven voorbeelden ontheffen de constructeur niet van zijn plichten voor wat betreft risicobeoordeling of -analyse. Het 
bekijken van de oorspronkelijke norm en het raadplegen van de fabrikant van de veiligheidsschakelaars zijn onafhankelijk van de hier verstrekte informatie noodzakelijk.

www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com

brühl · Veiligheidsschakelaars  159158  brühl · Veiligheidsschakelaars

VE
IL

IG
HE

ID
SS

CH
AK

EL
AA

RS

Veiligheidsschakelaars van BERNSTEIN Veiligheidsschakelaars van Leuze electronic
De link naar de website van de fabrikant vindt u onder www.bruehl-safety.com/bernstein

WWW
De link naar de website van de fabrikant vindt u onder www.bruehl-safety.com/leuze

WWW

Veiligheidsschakelaars van BERNSTEIN Stand 2017

Soort schakelaar Veiligheidsschakelaar 
met geïntegreerde bedieningssleutel

Veiligheidsschakelaar
met afzonderlijke bedieningssleutel

Veiligheidsdichthouders  
met afzonderlijke bedieningssleutel

Voorbeeld

Geldig voor de  
volgende producten

Productgroep IN65 
Productgroep ENK

Productgroep SK Productgroep SLK

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen 
aan de eisen van de 
volgende normen

EN 60947-5-1
ISO 14119

EN 60947-5-1
ISO 14119

EN 60947-5-1
ISO 14119

Wat is bijvoorbeeld nodig om een bepaalde categorie/PL te bereiken?

Voor Categorie 1/PL c
volgens EN ISO 13849-1

1 BERNSTEIN veiligheidsschakelaar
optioneel 1 Veiligheidsrelais 

1 BERNSTEIN veiligheidsschakelaar
optioneel 1 Veiligheidsrelais 

1 BERNSTEIN veiligheidsschakelaar
optioneel 1 Veiligheidsrelais 

Voor Categorie 3/PL d
volgens EN ISO 13849-1

Oplossing a)  
1 BERNSTEIN veiligheidsschakelaar  
1 Veiligheidsrelais und Foutuitsluiting 
of oplossing b)  
2 BERNSTEIN veiligheidsschakelaars  
1 Veiligheidsrelais 

Oplossing a)  
1 BERNSTEIN veiligheidsschakelaar  
1 Veiligheidsrelais und Foutuitsluiting 
of oplossing b)  
2 BERNSTEIN veiligheidsschakelaars  
1 Veiligheidsrelais 

Oplossing a)  
1 BERNSTEIN veiligheidsschakelaar  
1 Veiligheidsrelais und Foutuitsluiting 
of oplossing b)  
2 BERNSTEIN veiligheidsschakelaars  
1 Veiligheidsrelais 

Voor Categorie 4/PL e
volgens EN ISO 13849-1

2 BERNSTEIN veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais 

2 BERNSTEIN veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais 

2 BERNSTEIN veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais 

Veiligheidsschakelaars van BERNSTEIN Stand 2017

Soort schakelaar Magneetschakelaar  
gecodeerd

RFID-veiligheidssensoren,  
sterk en gering 

Voorbeeld

Geldig voor de volgende producten Productgroep MAK Productgroep CSMS

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen aan de eisen van de volgende normen EN 60947-5-3
ISO 14119

EN 60947-3
ISO 14119

Wat is bijvoorbeeld nodig om een bepaalde categorie/PL te bereiken?

Voor Categorie 1/PL c
volgens EN ISO 13849-1

1 BERNSTEIN veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais 

1 BERNSTEIN CSMS

Voor Categorie 3/PL d
volgens EN ISO 13849-1

1 BERNSTEIN veiligheidsschakelaar 
1 Veiligheidsrelais 

1 BERNSTEIN CSMS 

Voor Categorie 4/PL e
volgens EN ISO 13849-1

1 BERNSTEIN veiligheidsschakelaar 
1 Veiligheidsrelais

1 BERNSTEIN CSMS 

Mechanische veiligheidsschakelaars van Leuze electronic Stand 2017

Soort schakelaar Veiligheidsschakelaar 
met geïntegreerde bedieningssleutel

Veiligheidsschakelaar
met afzonderlijke bedieningssleutel

Veiligheidsdichthouders

Voorbeeld

Geldig voor de  
volgende producten

De serie S300, positieschakelaars
De serie S400, scharnierschakelaars

S20
S200

L10
L100
L200
L300

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen 
aan de eisen van de 
volgende normen

EN ISO 14119 
EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

EN ISO 14119 
EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061 

EN ISO 14119 
EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

Wat is bijvoorbeeld nodig om een bepaalde categorie/PL te bereiken?

Voor Categorie 1/PL c
volgens EN ISO 13849-1

1 Leuze electronic veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais

1 Leuze electronic veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais

1 Leuze electronic veiligheidsdichthouder
1 Veiligheidsrelais 

Voor Categorie 3/PL d
volgens EN ISO 13849-1

Oplossing a)  
1 Leuze electronic veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais Foutuitsluiting 
of oplossing b)  
2 Leuze electronic veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais

Oplossing a)  
1 Leuze electronic veiligheidsschakelaar
1 Veiligheidsrelais Foutuitsluiting 
of oplossing b)
2 Leuze electronic veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais

Oplossing a) 
1 Leuze electronic veiligheidsdichthouder
1 Veiligheidsrelais Foutuitsluiting 
of oplossing b) 
2 Leuze electronic veiligheidsdichthouders
1 Veiligheidsrelais

Voor Categorie 4/PL e
volgens EN ISO 13849-1

Oplossing a) 
2 Leuze electronic veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais
of oplossing b) 
1  Leuze electronic S420 veiligheidsschakelaar  

met OSSD-Ausgängen
1 Veiligheidsrelais

2 Leuze electronic veiligheidsschakelaars
1 Veiligheidsrelais

Oplossing a) 
2 Leuze electronic veiligheidsdichthouders
1 Veiligheidsrelais
of oplossing b) 
1  Leuze electronic L300 veiligheidsdichthouder  

met OSSD-uitgangen
1 Veiligheidsrelais
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Veiligheidsschakelaars van Dold
De link naar de website van de fabrikant vindt u onder www.bruehl-safety.com/dold

WWW

Sleuteltransfersystemen/Veiligheidsschakelaar  
van Fortress Interlocks

De link naar de website van de fabrikant vindt u onder www.bruehl-safety.com/fortress
WWW

Uitsluiting van aansprakelijkhei: Onder voorbehoud van technische wijzigingen en fouten (2017). Alle gegevens vrijblijvend. Alle vorderingen op grond van aansprakelijkheid zijn in beginsel uitgesloten. Brühl aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Schadevergoedingsclaims tegen Brühl of haar medewerkers op basis van de verstrekte informatie zijn uitgesloten, tenzij 
aantoonbaar sprake is van grove onachtzaamheid of opzet. Alle op deze bladzijde verstrekte informatie of de gegeven voorbeelden ontheffen de constructeur niet van zijn plichten voor wat betreft risicobeoordeling of -analyse. Het 
bekijken van de oorspronkelijke norm en het raadplegen van de fabrikant van de veiligheidsschakelaars zijn onafhankelijk van de hier verstrekte informatie noodzakelijk.

Uitsluiting van aansprakelijkhei: Onder voorbehoud van technische wijzigingen en fouten (2017). Alle gegevens vrijblijvend. Alle vorderingen op grond van aansprakelijkheid zijn in beginsel uitgesloten. Brühl aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Schadevergoedingsclaims tegen Brühl of haar medewerkers op basis van de verstrekte informatie zijn uitgesloten, tenzij 
aantoonbaar sprake is van grove onachtzaamheid of opzet. Alle op deze bladzijde verstrekte informatie of de gegeven voorbeelden ontheffen de constructeur niet van zijn plichten voor wat betreft risicobeoordeling of -analyse. Het 
bekijken van de oorspronkelijke norm en het raadplegen van de fabrikant van de veiligheidsschakelaars zijn onafhankelijk van de hier verstrekte informatie noodzakelijk.

Veiligheidsschakelaar, dichthouders, sleuteltransfer van Dold Stand 2017

Soort schakelaar Veiligheidsschakelaar  
met afzonderlijke bedienings-
sleutel

Veiligheidsdichthouders  
met afzonderlijke bedienings-
sleutel

Mechanische  
veiligheidsdichthouder  
met afzonderlijke bedienings-
sleutel en sleuteltransfer-
functie

Veiligheidsdichthouders en 
schakelaars met afzonderlijke 
bedieningssleutel, sleuteltrans-
ferfunctie en bevelsfuncties

Voorbeeld

Geldig voor de  
volgende producten

Voor SAFEMASTER STS-eenheden  
(vergrendelingen) gebaseerd op  
schakelmodules in rvs of kunststof 
uitvoering

Voor SAFEMASTER STS-eenheden 
(vergrendelingen) gebaseerd op 
dichthoudermodules in rvs of kunststof 
uitvoering

Voor SAFEMASTER STS-eenheden  
gebaseerd op mechanische modules  
in rvs of kunststof uitvoering

Voor SAFEMASTER STS-systemen  
in rvs of kunststof uitvoering

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen 
aan de eisen van de 
volgende normen

EN60947-5-1, Bijlage K
EN ISO 14119
GS-ET-15
GS-ET-31
Certificaat van EG typeonderzoek volgens 
MRL 2006/42/EG, Bijlage IV, S.21

EN60947-5-1, Bijlage K
EN ISO 14119
GS-ET-19
GS-ET-31
Certificaat van EG typeonderzoek 
volgens MRL 2006/42/EG, Bijlage IV, S.21

EN60947-5-1, Bijlage K
EN ISO 14119
GS-ET-31
Certificaat van EG typeonderzoek  
volgens MRL 2006/42/EG, Bijlage IV, S.21

EN60947-5-1, Bijlage K
EN ISO 14119
GS-ET-15
GS-ET-19
GS-ET-31
Certificaat van EG typeonderzoek 
volgens MRL 2006/42/EG, Bijlage IV, S.21

Wat is bijvoorbeeld nodig om een bepaalde categorie/PL te bereiken?

Voor categorie 2/PL d
volgens EN ISO 13849-1

1 SAFEMASTER STS-eenheid met bv.  
1 noodstop-module LG 5925

1 SAFEMASTER STS-eenheid met bv.  
1 sensorloze stilstandsbewaker LH 5946

1 mechanische SAFEMASTER  
STS-eenheid in combinatie met 1 met 
een sleutel bediende  
veiligheidsdichthouder of -schakelaar

1 SAFEMASTER STS-systeem in  
combinatie met bv. 1 modulair 
veiligheidssysteem zonder software  
SAFEMASTER M

Voor categorie 3/PL 
d of e
volgens EN ISO 13849-1

1 SAFEMASTER STS-eenheid met 1 of 
2 bedieningssleutels (afhankelijk van de 
toepassing) met bv. 1 noodstop-module 
LG 5925

1 SAFEMASTER STS-eenheid met 1 of 
2 bedieningssleutels (afhankelijk van 
de toepassing) met bv. 1 sensorloze  
stilstandsbewaker LH 5946

1 mechanische SAFEMASTER STS-
eenheid met 1 of 2 bedieningssleutels 
(afhankelijk van de toepassing) in een 
systeem met 1 met een sleutel bediende 
veiligheidsdichthouder of -schakelaar

1 SAFEMASTER STS-systeem met 1 of 2 
bedieningssleutels (afhankelijk van de  
toepassing) in combinatie met bv. 1 
modulair, programmeerbaar  
veiligheidssysteem SAFEMASTER PRO

Voor categorie 4/PL e
volgens EN ISO 13849-1

1 SAFEMASTER STS-eenheid met  
2 bedieningssleutels met bv. 1 noodstop-
module LG 5925

1 SAFEMASTER STS-eenheid met 2  
bedieningssleutels met bv. 1 sensorloze  
stilstandsbewakerLH 5946

1 mechanische SAFEMASTER STS- 
eenheid met 2 bedieningssleutels in een 
systeem met 1 met een sleutel bediende  
veiligheidsdichthouder of -schakelaar

1 SAFEMASTER STS-systeem met 2 
bedieningssleutels met bv. 1 multifunc-
tionele veiligheidsmodule UG 6970

Sleuteltransfersystemen/Veiligheidsschakelaars van Fortress Interlocks Stand 2017

Soort schakelaar Mechanisch  
sleuteltransfersysteem

Elektromechanische veiligheidsscha-
kelaars met/zonder dichthoudfunctie

Elektromechanische veiligheidsscha-
kelaars met/zonder dichthoudfunctie

Voorbeeld

Geldig voor de  
volgende producten

Veiligheidsschakelaar
van de mGard-Serie

Veiligheidsschakelaar
van de amGardpro-Serie

Veiligheidsschakelaar
van de tGard-Serie

Welke normen zijn bij de ontwikkeling van het product in aanmerking genomen?

De producten voldoen 
aan de eisen van de 
volgende normen

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
ISO 13849-2:2012
EN 62061:2005/A1:2013
EN ISO 14119:2013
GS-ET-19:2011

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
ISO 13849-2:2012
EN 62061:2005/A1:2013
EN ISO 14119:2013
GS-ET-19:2011

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
ISO 13849-2:2012
EN 62061:2005
EN ISO 14119:2013
GS-ET-19 :2011

Wat is bijvoorbeeld nodig om een bepaalde categorie/PL te bereiken?

Voor Categorie 1/PL c
volgens EN ISO 13849-1

1 Dichthoudvoorziening
1 Sleutel
1 Schakelelement
1 Veiligheidscontroller

1 Veiligheidsschakelaar
1 Bedieningssleutel
1 Veiligheidscontroller

1 Veiligheidsschakelaar
1 Bedieningssleutel
1 Veiligheidscontroller

Voor Categorie 3/PL d
volgens EN ISO 13849-1

1 Dichthoudvoorziening
1 Sleutel
1 Schakelelement
1 Veiligheidscontroller

1 Veiligheidsschakelaar
1 Bedieningssleutel
1 Veiligheidscontroller

1 Veiligheidsschakelaar
1 Bedieningssleutel
1 Veiligheidscontroller Foutuitsluiting

Voor Categorie 4/PL e
volgens EN ISO 13849-1

2 Dichthoudvoorzieningen
2 Sleutels
1 Schakelelement
1 Veiligheidscontroller

1 Veiligheidsschakelaar
1 Bedieningssleutel
1 Veiligheidscontroller

2 Veiligheidsschakelaars
2 Bedieningssleutels
1 Veiligheidscontroller

wat wordt bijvoorbeeld benodigd wanneer gevaar voor insluiting bestaat?

Onbedoeld  
heropstarten  
verhinderen

Persoonlijke veiligheidssleutel om mee  
te nemen in de gevarenzone

Persoonlijke veiligheidssleutel om mee  
te nemen in de gevarenzone

Persoonlijke veiligheidssleutel om mee  
te nemen in de gevarenzone

Het verlaten van de 
gevarenzone moet te 
allen tijd mogelijk zijn

Vluchtontgrendeling van veiligheidsschakelaars  
met dichthoudfunctie

Vluchtontgrendeling van veiligheidsschakelaars  
met dichthoudfunctie



Brühl toebehoren
Voor ons is toebehoren niet alleen maar toebehoren. Bij een grondige bescherming van mens en machine behoort naast 
onze veiligheidsheksystemen ook de op het individuele geval toegesneden uitrusting. Dat is essentieel voor de veiligheid. 
Met het passende toebehoren worden de puntjes op de i gezet, zonder welke onze systemen niet werken. Of heeft u al 
eens geprobeerd een deur te openen zonder greep of krukgarnituur? Wij bieden u een breed assortiment extra's op het 
gebied van de veiligheid van machines en installaties – uiteraard optimaal op elkaar afgestemd van één leverancier en 
met het predikaat „Made in Germany“.
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BRÜHL
TOEBEHOREN

Robuust oppervlak
Ons toebehoren is galvanisch verzinkt  
volgens DIN 50979 of het wordt samen met  
de beveiligingsinrichting gezandstraald en 
vervolgens poedergecoat.
 

Exact passende boringen  
voor de bevestiging
Alle veiligheidsheksystemen worden op het 
gewenste toebehoren optimaal voorbereid 
zodat snelle montage zonder tijdverlies op de 
bouwplaats gewaarborgd is.
 

Gemakkelijk te monteren
Het toebehoren wordt afzonderlijk in monta-
gepacks met een gedetailleerde handleiding 
geleverd, dus de onderdelen hoeven niet eerst 
te worden gesorteerd en de montage kan snel 
worden afgerond.

In één oogopslag: Brühl-toebehorenToebehoren
Voor goed werkende beveiliging
Deze grafiek geeft u een eerste indruk van ons veelzijdige en op elke toepassing  
precies afgestemde toebehoren. Met een beveiligingsinrichting van Brühl krijgt  
u altijd een goed afgestemd veiligheidspakket.

Combinatie-overzicht toebehoren
Staanders Vloerbevestigingsmateriaal

Staanderhoogte Staanderprofiel Vloerplaat

1400–2400 mm QR50
60 × 130 mm 

M10 120/130 mm
2 

130 × 130 mm 4

2600–3035 mm QR60
70 × 150 mm 

M10 120/130 mm
2 

150 × 150 mm 4

3235–4835 mm QR80
100 × 200 mm 

M12  145/160 mm
2

200 × 200 mm 4

Opties Deurtoebehoren Vloerbevestigingsmateriaal

Instelling Slotgarnituur Grootte  
profielcilinder Artikelnummer profielcilinder Zwenkwiel /  

bokwiel
Maat  

schroefdraad
Lengte  

schroefdraad Aantal

Vleugeldeuren
FTW ● SG-F 30/10 PZ-V4/PZ-V5 BR M10 120/130 mm 8
FT ● SG-F 30/10 PZ-V4/PZ-V5 BR M10 120/130 mm 8
FTWO ● SG-F 30/10 PZ-V4/PZ-V5 BR M10 120/130 mm 8
PFTW ● SG-F 30/10 PZ-V4/PZ-V5 BR M10 120/130 mm 8
FTEO ● SG-FEO 30/10 PZ-V4/PZ-V5 BR M10 120/130 mm 8
DFT ● SG-F 30/10 PZ-V4/PZ-V5 BR M10 120/130 mm 8
DFTO ● SG-F 30/10 PZ-V4/PZ-V5 BR M10 120/130 mm 8

Klapdeuren, deurvleugels
PT × × × × × M10 120/130 mm 8
HPT × × × × × M10 120/130 mm 8
TF × SG-F 30/10 PZ-V4/PZ-V5 × × × ×

Schuifdeuren
ST ● SG-S 30/10 PZ-V4/PZ-V5 × M10 120/130 mm 8/12 1

STI ● SG-S 30/65 PZ-V6/PZ-V7 × M10 120/130 mm 8/12 1

STO ● SG-S 30/10 PZ-V4/PZ-V5 × M10 120/130 mm 8/12 1

DST ● SG-S2 30/10 PZ-V4/PZ-V5 × M10 120/130 mm 8/16 1

STB ● SG-S2 30/10 & 30/65 PZ-V4/PZ-V5 & PZ-V6/PZ-V7 × M12 145/160 mm 10
DSTO ● SG-S2 30/10 PZ-V4/PZ-V5 × M10 120/130 mm 8/16 1

Vouwvleugeldeuren, vouwschuifdeuren
FAFTR × × × × LR M12 145/160 mm 8
DFAFTR × × × × LR M12 145/160 mm 8
FASTG × × × × × M10 120/130 mm 8
DFASTG × × × × × M10 120/130 mm 8

Telescopische schuifdeuren
STT × SG-S2 30/10 PZ-V4/PZ-V5 × M12 145/160 mm 12
STBT × SG-S2 30/10 & 30/65 PZ-V4/PZ-V5 & PZ-V6/PZ-V7 × M12 145/160 mm 8
DSTT × SG-S2 30/10 PZ-V4/PZ-V5 × M12 145/160 mm 16

Telescopische schuifdeuren
FSTS × × 31/31 PZ-V1/PZ-V2 BR M10 120/130 mm 10
FSTG × × × × BR M10 120/130 mm 10
FSTST × × 31/31 PZ-V1/PZ-V2 BR M10 120/130 mm 10
FSTGT × × × × BR M10 120/130 mm 10
FSTS-2 × × 31/31 PZ-V1/PZ-V2 BR M10 120/130 mm 10
FSTG-2 × × × × BR M10 120/130 mm 10

Hefpanelen, kleppanelen
HF × × × × × M12 145/160 mm 8
HFE × × × × × M16 130/190 mm 4
KF-U × × × × × M10 120/130 mm 8
KF-O × × × × × M10 120/130 mm 8

 1  Vanaf een bepaalde breedte zijn er meer vloerbevestigingen nodig. B Zie schuifdeuren, vanaf blz. 82. 
 ● Combinatie is mogelijk.  × Combinatie is niet mogelijk.  ○ Combinatie is optioneel mogelijk.
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Toebehoren
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FL2-V1 FL2-V2 FL2DP-V1 FL1W-V1

SF2-PCV FL2DP-V2

KTSCPB

KKH-V3

KKH-V1 KKH-V2

KKH-V4 KKH-V5

FL1-V2 FL1-V3
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Kabelkanaal

Toebehoren voor veiligheidsheksystemen
Veiligheidsheksysteem FLEX II
FLEX II-verbindingsstuk  
met onverliesbare zeskantbout
Kunststof verbindingsstuk met hoekprofiel  
en bevestigingsmiddel 

FLEX II-verbindingsstuk  
met onverliesbare zeskantbout  
en afstandhouder 
Kunststof verbindingsstuk en vulplaatje,  
met hoekprofiel en bevestigingsmiddel

Flexhoek 
 Flexhoek met bevestigingsmiddelen

FLEX II-verbindingsstuk  
met onverliesbare Torx-bout
Kunststof verbindingsstuk met hoekprofiel  
en bevestigingsmiddel

FLEX I-verbindingsstuk  
met onverliesbare zeskantbout
Verbindingsstuk met bevestigingsmiddelen

Verbindingsstuk
voor FLEX II rasterpanelen met polycarbonaat ruit 
als beveiliging tegen doorgrijpen B zie blz. 37

Afstandsring
met zeskantige bout en onderlegring voor de 
montage van rasterpanelen op plekken met weinig 
ruimte aan staanders of om rasterpanelen frontaal 
aan machines/installaties te monteren zonder 
verdere bevestiging aan de zijkant. 

FLEX I-verbindingsstuk  
met onverliesbare zeskantbout  
en omgebogen eind voor  
hoekverbinding
Verbindingsstuk met bevestigingsmiddelen

C  Denk eraan dat de ruimte tussen het raster-
paneel en de staander niet met polycarbonaat 
wordt afgedekt.

A   De bevestigingsmiddelen zijn niet onverliesbaar 
aangebracht

C  Hoek veranderbaar door verbuigen naar binnen: 
tot 90 graden; naar buiten: max. 45 graden

C  Hoek veranderbaar door naar buiten te 
buigen: max. 45 graden

Omranding
als kantenbescherming voor bij de bouw  
aangebrachte openingen

Compriband
voor het afdichten tussen WAND II panelen  
en de vloer
C Andere uitvoeringen op aanvraag leverbaar

Veiligheidsheksysteem ZAUN IIVeiligheidsheksysteem WAND II

FLEX II verbindingsstuk FL2DP-V1Flexhoek  FL1W-V1 Afstandsring FL2DP-V2

Kabelkanaalsteunen
Variant 3
Vastschroeven van kabelkanalen aan FLEX II-
rastermatten, klemplaat en bevestigingsmiddelen

Doorsnede door rasterpaneel –  
dwars op het hekverloop

Variant 1
Steunen voor de bevestiging van kleinere 
kabelkanalen aan staanders, hoekstukken en 
bevestigingsmiddelen

Doorsnede staander – dwars op het hekverloop

Doorsnede staander – parallel aan het hekverloop

Variant 2
Steunen voor de bevestiging van grotere 
kabelkanalen aan staanders, hoekstukken en 
bevestigingsmiddelen

Doorsnede staander – dwars op het hekverloop

aanzicht – parallel aan het hekverloop

Variant 5
Steunen voor de bevestiging van grotere kabel-
kanalen aan FLEX II rasterpanelen, hoekstukken en 
bevestigingsmiddelen 

Doorsnede door rasterpaneel –  
dwars op het hekverloop

Variant 4
Steunen voor de bevestiging van kleinere kabel-
kanalen aan FLEX II rasterpanelen, hoekstukken en 
bevestigingsmiddelen 

Doorsnede door rasterpaneel –  
dwars op het hekverloop

Veiligheidsheksysteem FLEX II met kabelkanaal

Kabelkanaalsteunen
Productbeschrijving VPE (stuks) Art.-Nr.

Kabelkanaalsteun variant 1 10 KKH-V1-10

Kabelkanaalsteun variant 2 10 KKH-V2-10

Kabelkanaalsteun variant 3 10 KKH-V3-10

Kabelkanaalsteun variant 4 10 KKH-V4-10

Kabelkanaalsteun variant 5 10 KKH-V5-10

Veiligheidsheksysteem FLEX II met kabelkanaal – bevestigd met KKH-V3

Toebehoren voor veiligheidsheksystemen
Productbeschrijving VPE (stuks) Art.-Nr.

FLEX II verbindingsstuk met onverliesbare zeskantbout

6 FL2-V1-6

8 FL2-V1-8

10 FL2-V1-10

50 FL2-V1-50

FLEX II-verbindingsstuk met onverliesbare torxbout en bevesti-
gingsmiddel 10 FL2-V2-10

FLEX II verbindingsstuk met onverliesbare zeskantbout  
en afstandhouder 5 FL2DP-V1-5

Flexhoek met bevestigingsmiddelen 5 FL1W-V1-5

FLEX I verbindingsstuk met onverliesbare zeskantbout 8 FL1-V2-8

FLEX I verbindingsstuk met onverliesbare zeskantbout  
en omgebogen eind voor hoekverbinding 5 FL1-V3-5

Verbindingsstuk voor FLEX II rasterpaneel  
met polycarbonaat

6 SF2-PCV-6

8 SF2-PCV-8

10 SF2-PCV-10

Afstandsring met zeskantbout en onderlegring 5 FL2DP-V2-5

Compriband 20 mm voor het afdichten van WAND II panelen 6,5 m CPB

Omranding voor tijdens de montage aangebrachte openingen  
in metalen platen – klemdikte 1–2 mm (m) KTS-V1

Omranding voor tijdens de montage aangebrachte openingen  
in hekpanelen – klemdikte 1-4 mm (m) KTS-V2



BMF

BMV

BMH

BMT

GP-V1

ULP-V1

PA-V2PA-V1

ULP-V2

PS-V1
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Toebehoren voor staanders
Vloerbevestigingsmiddelen
Fixanker

Chemisch anker 

Haakbout
Haakbout voor de bevestiging aan roosters  
en speciale verbindingspunten

Houtbouwschroeven 
Houtbouwschroef met brede kop voor  
bevestiging aan houten vloeren

Haakbout

Vloerbevestiging

Staandersteun speciaal voor vrijstaande panelen

Vloerbevestigingsmiddelen
Productbeschrijving Schroef-

draad Lengte (mm) VPE (stuks) Art.-Nr.

Fixanker

M10 120 10 BMF-10 x 120-10

M12 145 10 BMF-12 x 145-10

M16 130 10 BMF-16 x 130-10

Chemisch anker  
eventueel ook in RVS- 
uitvoering leverbaar)

M10 130 10 BMV-10 x 130-10

M12 160 10 BMV-12 x 160-10

M16 190 10 BMV-16 x 190-10

Haakbout M10 90 10 BMH-10 x 90-10

Houtbouwschroef M8 50 10 BMT-8 x 50

Overig toebehoren voor staanders
Platen met getapte gaten
Thermisch verzinkt bij hoge temperatuur volgens  
DIN EN ISO 1461 met gelvanisch verzinkte bouten Toepassing 2: Plaat met getapte gaten om de staander door 

vastlassen aan een stalen ondergrond te bevestigen
Toepassing 1: Plaat met getapte gaten om de staander door vast-
klemmen aan roosters te bevestigen

Onderlegplaat voor staanders
Als onderlegplaat voor instelbare staanders of om 
lichte oneffenheden te egaliseren

Onderlegplaat voor staanders 1  
voor magnesietvloeren

Aardverbinding  
doorsnede 6 mm2
Aardverbinding om statische oplading van de 
beveiligingsinrichtingen te voorkomen

Aardverbinding  
doorsnede 16 mm2
Aardverbinding om statische oplading van de 
beveiligingsinrichtingen te voorkomen

1   Alleen met chemisch anker in RVS-uitvoering als vloerbevestigingsmiddel
A  A.u.b. twee aardverbindingen per rasterpaneel bestellen en aangeven of de staanders en rasterelementen 

daarvoor moeten worden voorbereid of dat dat bij de montage zal worden gedaan

Staandersteun
om de staander steviger te laten staan, bv. 
bij vrijstaande panelen of vrijstaande deuren. 
Thermisch verzinkt bij hoge temperatuur volgens 
DIN EN ISO 1461 met gelvanisch verzinkte bouten 
(bij standaard deuren niet noodzakelijk)

A  Per staandersteun passende vloerbevestigings-
middelen apart meebestellen! Zie blz.168.

A  Toepasbaar voor de staanderprofielen  
QR50 en QR60.

C Zelftappende bevestigingsschroeven

Aardverbinding

Overig toebehoren voor staanders
Productbeschrijving Grootte van  

de vloerplaat VPE (stuks) Art.-Nr.

Platen met getapte gaten

60 × 130 mm 1 GP-V1-0613

130 × 130 mm 1 GP-V1-1313

70 × 150 mm 1 GP-V1-0715

150 × 150 mm 1 GP-V1-1515

100 × 200 mm 1 GP-V1-1020

200 × 200 mm 1 GP-V1-2020

Onderlegplaat ULP-V1

130 × 130 mm 1 ULP-V1-1313

150 × 150 mm 1 ULP-V1-1515

200 × 200 mm 1 ULP-V1-2020

Onderlegplaat ULP-V2

130 × 130 mm 1 ULP-V2-1313

150 × 150 mm 1 ULP-V2-1515

200 × 200 mm 1 ULP-V2-2020

Productbeschrijving VPE (stuks) Art.-Nr.

Staandersteun 2 PS-V1-2

Aardverbinding doorsnede 6 mm2 10 PA-V1-10

Aardverbinding doorsnede 16 mm2 10 PA-V2-10



SG-S2SG-F SG-FEO SG-S

TG-V1

TG-V2

TG-V5 PZ-V6 PZ-V7

PZ-V1 PZ-V2

PZ-V4 PZ-V5

TZ-GR-F-V1 TZ-GR-S-V3 DGS-V1 TZ-HPK-S-V1

TZ-RI-F-V1 TZ-ZS-F-V1

TZ-GRK-F-V1 TZ-GRK-S-V1

STR-F-V1-BR

HP-BW

STR-F-V1-LR
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Toebehoren

Toebehoren voor deuren

Slotgarnituur voor  
vleugeldeuren
Voorbereid voor Euro-profielcilinder, Ǿ 17 mm – 
profielcilinder niet meegeleverd.

Slotgarnituur voor  
éénvleugelige schuifdeuren
Voorbereid voor Euro-profielcilinder, Ǿ 17 mm –
profielcilinder niet meegeleverd.

Slotgarnituur voor naar binnen 
openende vleugeldeuren
Voorbereid voor Euro-profielcilinder, Ǿ 17 mm –
profielcilinder niet meegeleverd.

Slotgarnituur voor  
meervleugelige schuifdeuren
Voorbereid voor Euro-profielcilinder, Ǿ 17 mm –
profielcilinder niet meegeleverd.

Slotgarnituren

Profielcilinder gelijksluitend
Euro-profielcilinder gelijksluitend,  
Ø17 mm, lengte: 31/31 mm, 
met gevarenfunctie 
B  Profielcilinder gelijksluitend, kan bij  

nabestelling niet gegarandeerd worden.

Profielcilinder  
niet gelijksluitend
Euro-profielcilinder  niet gelijksluitend,  
Ø17 mm, lengte: 31/31 mm, 
met gevarenfunctie

Deurgarnituur met kruk 1  aan de bin-
nenzijde en knop aan de buitenzijde 2  
 Deurgarnituur voor vleugeldeuren met buiten een vaste 
knop en binnen een kruk; openen van buiten alleen met 
sleuten mogelijk 

A  Alleen met gesloten vullingen metaalplaat /  
polycarbonaat te combineren.

A  Profielcilinder niet meegeleverd.

Deurgarnituren Profielcilinders

Toepassing met slotgarnituur SG-F

Deurgarnituur met kruk 1  aan de bin-
nenzijde en knop aan de buitenzijde 2

Deurgarnituur voor vleugel- en schuifdeuren met 
kruk aan binnen- en buitenzijde

A  Profielcilinder niet meegeleverd.

Toepassing met slotgarnituur SG-F

Profielcilinder gelijksluitend
Euro-profielcilinder gelijksluitend,  
Ø 17 mm, lengte: 30/10 mm

B  Profielcilinder gelijksluitend, kan bij  
nabestelling niet gegarandeerd worden.

Profielcilinder  
niet gelijksluitend
Euro-profielcilinder  niet gelijksluitend,  
Ø 17 mm, lengte: 30/10 mm

Profielcilinder gelijksluitend
Euro-profielcilinder gelijksluitend,  
met gevarenfunctie, Ø17 mm, lengte: 30/65 mm

B  Profielcilinder gelijksluitend, kan bij  
nabestelling niet gegarandeerd worden.

Profielcilinder  
niet gelijksluitend
Euro-profielcilinder niet gelijksluitend,  
met gevarenfunctie, Ø17 mm, lengte: 30/65 mm

Deurgarnituur met kruk aan de 
binnenzijde, knop aan de buitenzijde 
en doorgrijpbeveiliging 1

Deurgarnituur voor vleugeldeuren met buiten een 
vaste knop, binnen een kruk en een doorgrijpbeveili-
ging; openen van buiten alleen met sleuten mogelijk

A  Profielcilinder niet meegeleverd.

Toepassing met slotgarnituur SG-F

Houderplaat-bevestigingshoekstuk 
voor aanbouwsysteem HP

Toepassing

Grepen/grendels
Greep voor vleugeldeur 
Kunststof greep met montageplaat  
ter bevestiging aan vleugeldeuren

Greep voor schuifdeur
Kunststof greep met montageplaat  
ter bevestiging aan schuifdeuren 

Grendel voor vleugeldeuren zonder 
opname voor veiligheidsschakelaar
Veilig vergrendelen zonder controle

Dichtvalbeveiliging voor vleugel-
deuren
Voorziening tegen onbedoeld dichtvallen  
van vleugeldeuren

Greep met kogelsnapper  
voor vleugeldeur
Kunststof greep met montageplaat en  
kogelsnapper ter bevestiging aan vleugel-
deuren

Greep met kogelsnapper  
voor schuifdeur 
Kunststof greep met montageplaat en  
kogelsnapper ter bevestiging aan schuifdeuren

Steunwielen

Overig toebehore

ZwenkwielBokwiel

Bevestigingsplaat met  
kogelsnapper
om aan schuifdeuren aan te brengen

Beveiliging tegen 
doorgrijpen
voor veiligheidsschakelaars  
met vluchtontgrendeling

Toebehoren voor deuren
Productbeschrijving VPE (stuks) Art.-Nr.

Slotgarnituur voor vleugeldeuren 1 SG-F

Slotgarnituur voor naar binnen openende vleugeldeuren 1 SG-FEO

Slotgarnituur voor éénvleugelige schuifdeuren 1 SG-S

Slotgarnituur voor meervleugelige schuifdeuren 1 SG-S2

Deurgarnituur met kruk aan de binnenzijde en knop aan de buitenzijde 1 TG-V1

Deurgarnituur met kruk aan binnen- en buitenzijde 1 TG-V2

Deurgarnituur met kruk aan de binnenzijde, knop aan de buitenzijde en 
doorgreepbeveiliging 1 TG-V5

Profielcilinder 31/31 gelijksluitend 1 PZ-V1

Profielcilinder 31/31 niet gelijksluitend 1 PZ-V2

Profielcilinder 30/10 gelijksluitend 1 PZ-V4

Profielcilinder 30/10 niet gelijksluitend 1 PZ-V5

Greep voor vleugeldeur 1 TZ-GR-F-V1

Greep voor schuifdeuren met aan de binnenzijde lopende deurvleugels 1 TZ-GR-S-V3

Grendel voor vleugeldeuren zonder opname voor veiligheidsschakelaar 1 TZ-RI-F-V1

Dichtvalbeveiliging voor vleugeldeuren 1 TZ-ZS-F-V1

Greep met kogelsnapper voor vleugeldeur 1 TZ-GRK-F-V1

Greep met kogelsnapper voor schuifdeur 1 TZ-GRK-S-V1

Bokwiel 1 STR-F-V1-BR

Zwenkwiel 1 STR-F-V1-LR

Zwenkwiel met rem 1 STR-F-V1-LRB

Doorgreepbeveiliging voor veiligheidsschakelaars met vluchtontgrendeling 1 DGS-V1

Haakse bevestigingsplaat voor aanbouwsysteem 1 HP-BW

Bevestigingsplaat met kogelsnapper voor schuifdeuren 1  TZ-HPK-S-V1

1   Kruk optioneel leverbaar in de kleur rood
2   Bij schuifdeuren wordt de kruk 90 graden naar boven gedraaid.
C  Vleugeldeuren met een SG-F of een SG-FEO kunnen alleen van buiten door het draaien van een sleutel in een 

profielcilinder worden geopend.
C  Schuifdeuren met een SG-S of een SG-S2 kunnen van binnen en van buiten door het draaien van een sleutel 

in een profielcilinder worden geopend. 
C  Deur- en toebehorencombinaties zie blz. 165
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Beveiliging voor de in- en uitloop van transportinrichtingen Speciale oplossingen op aanvraag leverbaar
Stabelemmering
Rastermat als stabelemmering
ter beveiliging van de in- en uitloop van  
transportinrichtingen

Hoekverbinding voor  
stabelemmering
incl. bevestigingsmiddelen en klemplaat

SVGM

BMSV

Rastermat als stabelemmering
Productbeschrijving Diepte  

(mm)
Breedte 

(mm)
VPE  

(stuks) Art.-Nr.

Rastermat als stabelemmering
1200 900 1 SVGM-1200 x 900

1200 1200 1 SVGM-1200 x 1200

Hoekplaat voor stabelemmerings-rastermatten —  — 6 BMSV-6

B  Schuine hekpanelen zie blz. 36. C  Metalen platen als stabelemmering  a  op aanvraag leverbaar

Toepassing Uitloop van transportinrichtingen Toepassing Inloop van transportinrichtingen met schuin hekverloop

Breite

Tiefe

Voorbeeld van de toepassing van stabelemmeringsmatten bij de uitloop van een transportinrichtingl

Staandervarianten
Staander met een knik 
A Bij aanvraag a.u.b. schets met maten toevoegen! 
C Ook zijwaartse knik is mogelijk. 

naar binnen                           naar buiten

Knik naar buiten

Oplossingen voor wandbevestiging – Voorbeelden
Speciale staander voor bevestiging 
aan machines of wanden
met afstand

Hoekstuk  
voor bevestiging aan wanden

Speciale staander voor bevestiging 
aan machines of wanden
zonder afstand

Staander voor foto- 
elektrische beveiliging
Stabiele staander  
met vloerplaat voor de aanbouw  
van foto-elektrische beveiliging
Aangelast C-profiel voor hoogte-aanpassing. Hoog- 
te 2600 mm wordt met staanderprofiel QR80 uitge-
voerd, alle andere hoogtes met staanderprofiel QR60.

C  Andere uitvoeringen, bv. met instelbare hoogte, 
op aanvraag leverbaar.

MA

Bevestigingsplaat voor behuizing 
van aanbouw aan rasterpaneel
inclusief montagemateriaal en optioneel met 
zelfborende schroef voor de bevestiging aan 
constructies.

AG-V1: 80 × 155 mm (bv. voor 2–3 knoppen)
AG-V2: 80 × 225 mm (bv. voor 4 knoppen)

Montageplaten

Bevestigingsplaat voor behuizing 
van aanbouw aan staander
inclusief montagemateriaal.

AG-V3: 80 × 160 mm (bv. voor 2–3 knoppe) 
AG-V4: 80 × 225 mm (bv. voor 4 knoppen)

Voorbeeld van toepassing montageplaat AG-V1 Voorbeeld van toepassing montageplaat AG-V4

a
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M003 
Gehoorbescherming verplicht

M004
Veiligheidsbril verplicht

M008 
Veiligheidsshoenen verplicht

M014
Veiligheidshelm verplicht

M018 
Veiligheidsharnas verplicht

M021 
Vrijschakelen voor onderhoud  
of reparatie

P004 
Verboden voor voetgangers

P006 
Verboden toegang voor  
onbevoegden

P010 
Aanraken verboden

P015 
Verboden in vergaarbak te grijpen

P022 
Verboden op de ladder te klimmen

W001  
Waarschuwing voor gevaar

W005  
Waarschuwing voor  
niet-ioniserende straling

W006  
Waarschuwing voor  
een magnetisch veld

W007 
Waarschuwing voor struikelgevaar

W008  
Waarschuwing voor afstap/trede

W010  
Waarschuwing voor lage  
temperatuur / vorst

W012 
Waarschuwing voor gevaarlijke 
elektrische spanning

W014 
Waarschuwing  
voor transportvoertuigen

W015  
Waarschuwing  
voor hangende lasten 

W017 
Waarschuwing voor hete  
opper vlakken

W018  
Waarschuwing  
voor automatische start

W019  
Waarschuwing  
voor beknellingsgevaar

W024
Waarschuwing voor handletsel

W025  
Waarschuwing voor in tegengestel-
de richting draaiende rollen

W027 
Waarschuwing  
voor optische straling
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Markering van gevaarlijke zones
Aanbouwset voor borden Variant 1
Bordaanbouwset voor 2 stickers
DIN ISO 3864

B  Verbods- of waarschuwingsstickers a.u.b. 
afzonderlijk bestellen. Zie blz. 175.

Productbeschrijving Art.-Nr.

Aanbouwset voor 2 verbods- en/of waarschuwingstekens met Ø100 mm 
voor montage aan de beveiligingsinrichting; RAL 7035 SD2-100

Aanbouwset voor 2 verbods- en/of waarschuwingstekens met Ø200 mm 
voor montage aan de beveiligingsinrichting ; RAL 7035 SD2-200

Aanbouwset voor borden Variant 2
Bordaanbouwset voor 3 stickers
DIN ISO 3864 

B  Verbods- of waarschuwingsstickers a.u.b. 
afzonderlijk bestellen. Zie blz. 175.

Productbeschrijving Art.-Nr.

Aanbouwset voor 3 verbods- en/of waarschuwingstekens met Ø100 mm 
voor montage aan de beveiligingsinrichting; RAL 7035 SD3-100

Aanbouwset voor 3 verbods- en/of waarschuwingstekens met Ø200 mm 
voor montage aan de beveiligingsinrichting ; RAL 7035 SD3-200

Voorbeeld van een artikelnummersleutel 
Product-Waarschuwing-Stickerdiameter     BSG-W012-200 

B  Stickers worden bij de bordaanbouwsets meeverpakt.

Signalering

Stickerbeschrijving
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Gehoorbescherming verplicht BSG M003 -100 -200

Veiligheidsbril verplicht BSG M004 -100 -200

Veiligheidsschoenen verplicht BSG M008 -100 -200

Veiligheidshelm verplicht BSG M014 -100 -200

Veiligheidsharnas verplicht BSG M018 -100 -200

Vrijschakelen voor onderhoud  
of reparatie BSG M021 -100 -200

Verboden voor voetgangers BSG P004 -100 -200

Verboden toegang voor  
onbevoegden BSG P006 -100 -200

Aanraken verboden BSG P010 -100 -200

Verboden in vergaarbak te grijpen BSG P015 -100 -200

Verboden op de ladder te klimmen BSG P022 -100 -200

Waarschuwing voor gevaar BSG W001 -100 -200

Waarschuwing voor  
niet-ioniserende straling BSG W005 -100 -200

Waarschuwing voor een  
magnetisch veld BSG W006 -100 -200

Waarschuwing voor struikelgevaar BSG W007 -100 -200

Waarschuwing voor vallen BSG W008 -100 -200

Waarschuwing voor lage  
temperatuur / vorst BSG W010 -100 -200

Waarschuwing voor elektriciteit BSG W012 -100 -200

Waarschuwing  
voor transportvoertuigen BSG W014 -100 -200

Waarschuwing  
voor hangende lasten BSG W015 -100 -200

Waarschuwing  
voor warm oppervlak BSG W017 -100 -200

Waarschuwing  
voor automatische start BSG W018 -100 -200

Waarschuwing  
voor beknellingsgevaar BSG W019 -100 -200

Waarschuwing voor handletsel BSG W024 -100 -200

Waarschuwing voor in tegengestel-
de richting draaiende rollen BSG W025 -100 -200

Waarschuwing  
voor optische straling BSG W027 -100 -200

Stickers voor bordaanbouwsets volgens DIN EN ISO 7010



Bijlage
Voor veiligheid is duidelijkheid nodig. In onze bijlage hebben wij alle belangrijke thema‘s en begrippen met betrekking  
tot onze  veiligheidsheksystemen voor de beveiliging van machines en installaties inzichtelijk samengevat. U vindt hier 
veel hulpmiddelen voor de technische planning, kleuradviezen, definities een uitvoerige artikelindex.



Bijlage

Bestaat er
een fabrieksvoorschrift of 
een design-concept?

Moet de kleur van het hekwerk aan de
Corporate Identity van de onderneming of 
het machinedesign worden aangepast?

Is het noodzakelijk  
zicht op het proces  
te hebben?Machinebouwer

Exploitant van de machine  

Staal Verzinking
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De juiste kleur voor uw veiligheidshekwerk 
Leidraad voor de keuze van kleuren conform EN ISO 14120:2013

Thermisch verzinkte oppervlakken
Thermisch verzinken is een voordelige manier om staal tegen corrosie te 
beschermen en verleent het een veel langere levensduur. Daarom worden 
thermisch verzinkte oppervlakken buiten en in overgangszones toegepast.

1. Natuurlijk respect voor zwart en geel
Dat berust bij de gebruikers vaak op de wijdverbreide opvatting 
dat veiligheidshekken volgens de norm in een bepaalde zwart-geel 
combinatie gelakt moeten zijn. Veel waarschuwingstekens zijn 
tenslotte ook geel en bij de voorgeschreven markering van gevaarlijke 
plekken worden deze kleuren eveneens gebruikt.  In gevarenzones is 
dat ook zinvol, immers – zoals het voorbeeld van de wesp laat zien – 
hebben de mensen een aangeboren neiging die kleurenkombinatie als 
waarschuwing te zien en dienovereenkomstig oplettend te zijn (B zie 
EN ISO 14120:2013; 5.22 kleuren).

2. Normbepalingen
Er is geen algemeen geldende norm die de kleuren voor een 
afschermende beveiligingsinrichting voorschrijft. Alleen de gevaarlijke 
plekken moeten in zwart-geel worden aangegeven. Daarbij moet 
worden bedacht dat de beveiligingsinrichting zelf geen gevaarlijke  
plek is en daarom niet in waarschuwingskleuren gelakt moet worden. 
Een beveiligingsinrichting moet dusdanig worden vormgegeven, dat  
er geen nadelige fysiologische en psychologische werking van uitgaat 
(B zie EN ISO 14120:2013; 5.23 Uiterlijk voorkomen). In de praktijk 
zorgt een zwart-geel contrast bij productieprocessen voor onrust.  
En: Juist om de „echte“ gevaarlijke plekken als zodanig te identificeren,  
kan het zinvol zijn om voor alle andere delen van de veiligingsinrichting, 
waar geen sprake is van verhoogd risico, een andere kleur te kiezen.

3. Zicht op het proces
In veel gevallen is het aan te bevelen om voor het rasterwerk zelf een 
gedekte, vrij donkere kleur te kiezen, vooral op plaatsen waar men zicht 
op het proces wil hebben, omdat bij die kleuren het zicht door  
het rasterwerk beter is. Daarbij maken wij in principe gebruik van 
kleuren zonder veel glans, die aangenamer zijn voor de ogen en 
reflecties van het draadwerk tot een mini mum beperken (B zie EN 
ISO 14120:2013; 5.9 Observatie van de werkende machine en 5.10 
Transparantie).

4. De keus is aan de gebruiker
De klant heeft de vrije keus en daar kan hij ook het best gebruik 
van maken om bv. zijn voorstellingen voor wat betreft het design te 
realiseren of met het Corporate Design rekening te houden. Men kan 
accenten zetten door de rasterpanelen van het hekwerk en de  
staanders in verschillende kleuren uit te voeren.

5. Wij bekennen kleur: Aan u de keus uit meer dan 200  
verschillende RAL-tinten / NCS-kleuren
Wij beschikken over een topmoderne en zeer flexibele poedercoating-
installatie, zodat wij de beveiligingsinrichting snel en uiterst voordelig 
in de kleur naar uw wens kunnen lakken. Onze veiligheidsheksystemen 
worden gezandstraald en vervolgens poedergecoat – een waarborg 
voor maximale houdbaarheid en stootvastheid!

→ Conclusie:
Er is geen vaste standaardformule voor het bepalen van de kleur  
van beveiligingsinrichtingen.

Ons advies:
Kies voor de staanders dezelfde kleur als de machine en combineer 
dit met zwarte of grijze rasterpanelen. Voor gelakte oppervlakken bij 
onderdelen van metaalplaat kunt u het best structuurlak kiezen.

De volgende punten dient u in acht te nemen:

Geen optimaal zicht op het proces Goede zicht op het proces, optimaal aangepast aan het machinedesign Beveiligingsinrichting FLEX II in verzinkte uitvoering, toegepast bij een verpakkingsstation

Thermisch verzinkt oppervlak

Natuurlijk respect voor zwart en geel

Thermisch verzinkt Prijscategorie 1
Thermisch verzinkt staaldraad  
volgens DIN50975



gezandstraald oppervlakStaal PEPrimer

Staal gezandstraald oppervlak PE/EP
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Grote verscheidenheid aan kleuren en oppervlakken
Om een optimale aanpassing van de kleuren of, waar nodig, kleurcontras-
ten bij de machines en installaties van onze klanten te waarborgen, heeft  
u bij ons de keus uit een groot aantal standaardkleuren.

RAL-kleuren Prijscategorie 2 NCS-kleuren  Prijscategorie 3

Overzicht opbouw van de laklaag
Standaard: 
Staaldraad met poedercoating
Kleurspecificatie: gepoedercoat PE/EP: DIN EN ISO 12944-C2M

Verbeterde corrosiebescherming:  
Staaldraad, primer en poedercoating
Kleurspecificatie: gepoedercoat PE/EP: DIN EN ISO 12944-C4M

Binnentoepassing: DIN EN ISO 12944 – Zandstralen SA 2 1/2 en poeder PE/EP  
voldoet aan corrosieklasse C2M

Speciale toepassing: DIN EN ISO 12944 – Zandstralen SA 2 1/2 en corrosiewerende poedercoa-
ting EPOXY en laatste coating met polyesterpoeder PE voldoet aan corrosieklasse C4M.

Kleur RAL Aanduiding

RAL 1021 Koolzaadgeel

RAL 2004 Zuiver oranje

RAL 5010 Gentiaanblauw

RAL 5017 Verkeersblauw

RAL 7038 Agaatgrijs

RAL 7035 Lichtgrijs

RAL 9005 Gitzwart

Standaard kleuren Prijscategorie 1

C Veel RAL-kleuren naar vrije keus. C  NCS-kleuren op aanvraag leverbaar.     A  Kleurcode bij bestelling aangeven a.u.b.

C De elementen worden gezandstraald en vervolgens gepoedercoat – een waarborg voor maximale houdbaarheid en stootvastheid.    C Structuurlak  en andere effectlakbehandelingen zijn op aanvraag leverbaar. C Onze 
oppervlakken zijn gebaseerd op een PE/EP-mengpoeder met een glansgraad van 60 GE (glanseenheden) volgens DIN 67530 voor binnentoepassingen. C Bijzondere coatings en speciale primers zijn op aanvraag leverbaar.

Tweekleurige staanders en rasterpanelenEenkleurige staanders en rasterpanelen A  Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier afgebeelde kleuren alleen ter oriëntering dienen en niet bindend zijn. Afhankelijk van de producent kunnen dezelfde RAL-kleuren onderling verschillen.

Overzicht van de RAL-kleuren Prijscategorie 2

RAL 1000 RAL 2000 RAL 3027 RAL 5014 RAL 6017 RAL 7012 RAL 8004

RAL 1001 RAL 2001 RAL 3031 RAL 5015 RAL 6018 RAL 7013 RAL 8007

RAL 1002 RAL 2002 RAL 3032 RAL 5018 RAL 6019 RAL 7015 RAL 8008

RAL 1003 RAL 2003 RAL 3033 RAL 5019 RAL 6020 RAL 7016 RAL 8011

RAL 1004 RAL 2008 RAL 4001 RAL 5020 RAL 6021 RAL 7021 RAL 8012

RAL 1005 RAL 2009 RAL 4002 RAL 5021 RAL 6022 RAL 7022 RAL 8014

RAL 1006 RAL 2010 RAL 4003 RAL 5022 RAL 6024 RAL 7023 RAL 8015

RAL 1007 RAL 2011 RAL 4004 RAL 5023 RAL 6025 RAL 7024 RAL 8016

RAL 1011 RAL 2012 RAL 4005 RAL 5024 RAL 6026 RAL 7026 RAL 8017

RAL 1012 RAL 2013 RAL 4006 RAL 5025 RAL 6027 RAL 7030 RAL 8019

RAL 1013 RAL 3000 RAL 4007 RAL 5026 RAL 6028 RAL 7031 RAL 8022

RAL 1014 RAL 3001 RAL 4008 RAL 6000 RAL 6029 RAL 7032 RAL 8023

RAL 1015 RAL 3002 RAL 4009 RAL 6001 RAL 6032 RAL 7033 RAL 8024

RAL 1016 RAL 3003 RAL 4010 RAL 6002 RAL 6033 RAL 7034 RAL 8025

RAL 1017 RAL 3004 RAL 4011 RAL 6003 RAL 6034 RAL 7036 RAL 8028

RAL 1018 RAL 3005 RAL 4012 RAL 6004 RAL 6035 RAL 7037 RAL 8029

RAL 1019 RAL 3007 RAL 5000 RAL 6005 RAL 6036 RAL 7039 RAL 9001

RAL 1020 RAL 3009 RAL 5001 RAL 6006 RAL 7000 RAL 7040 RAL 9002

RAL 1023 RAL 3011 RAL 5002 RAL 6007 RAL 7001 RAL 7042 RAL 9003

RAL 1024 RAL 3012 RAL 5003 RAL 6008 RAL 7002 RAL 7043 RAL 9004

RAL 1027 RAL 3013 RAL 5004 RAL 6009 RAL 7003 RAL 7044 RAL 9006

RAL 1028 RAL 3014 RAL 5005 RAL 6010 RAL 7004 RAL 7045 RAL 9007

RAL 1032 RAL 3015 RAL 5007 RAL 6011 RAL 7005 RAL 7046 RAL 9010

RAL 1033 RAL 3016 RAL 5008 RAL 6012 RAL 7006 RAL 7047 RAL 9011

RAL 1034 RAL 3017 RAL 5009 RAL 6013 RAL 7008 RAL 7048 RAL 9016

RAL 1035 RAL 3018 RAL 5011 RAL 6014 RAL 7009 RAL 8000 RAL 9017

RAL 1036 RAL 3020 RAL 5012 RAL 6015 RAL 7010 RAL 8001 RAL 9018

RAL 1037 RAL 3022 RAL 5013 RAL 6016 RAL 7011 RAL 8002 RAL 9022

RAL 8003 RAL 9023

 RAL 1000
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Technische basis voor de planning 
van veiligheidsheksystemen

Planning van veiligheidsheksysteem FLEX II Planning van veiligheidsheksysteem ZAUN II Planning van het hek bij veiligheidsheksysteem WAND II Overgangsstaanders voor alle veiligheidsheksystemen
Overgangsstaander voor de verbinding van verschillende 
veiligheidsheksystemen en/of hekhoogten. De veiligheids-
heksystemen FLEX II, ZAUN II en WAND II kunnen zonder 
probleem met elkaar worden gecombineerd

Op grond van de verandering van het staanderprofiel van QR50 
naar QR60 bij hoogtes > 2400 mm wordt de asmaat 10 mm 
groter. Op die manier blijft de wandbreedte altijd constant:
hier bijvoorbeeld 940 mm.

AM = Asmaat
WB = Wandbreedte

Overgangsstaander als doorgangsstaander

Voorbeeld van een artikelnummersleutel  
UDP-System1-hoogte1-systeem2-hoogte2-vloerplaat 
UDP-QR50-F-2000-Z-1600-1313

Systeem FLEX II = F
Systeem ZAUN II = Z
Systeem WAND II = W 

C Alle systemen en hoogten bij de bestelling aangeven a.u.b.

Overgangsstaander als hoekstaander

Voorbeeld van een artikelnummersleutel
UEP-System1-hoogte1-systeem2-hoogte2-vloerplaat 
UEP-QR60-F-2600-W-1400-1515

Systeem FLEX II = F
Systeem ZAUN II = Z
Systeem WAND II = W 

C Alle systemen en hoogten bij de bestelling aangeven a.u.b.

Overgangsstaander als T-verbindingsstaander

Voorbeeld van een artikelnummersleutel
UTP-System1-hoogte1-systeem2-hoogte2-systeem3-hoogte3-
systeem4-hoogte4-vloerplaat 
UTP-QR50-F-1600-Z-1800-W-2000-W-2000-1313

Systeem FLEX II = F
Systeem ZAUN II = Z
Systeem WAND II = W 

C Alle systemen en hoogten bij de bestelling aangeven a.u.b.

Staanderprofiel QR50

Staanderprofiel QR60

Overgangsstaander  
voor het combineren van systemen en/of bij wisseling van de hekhoogte

Staanderprofiel QR80

Staanderprofiel QR60 Staanderprofiel QR60

Staanderprofiel QR50 Staanderprofiel QR50

Op grond van de verandering van het staanderprofiel van QR50 
naar QR60 bij hoogtes > 2400 mm resp. van QR60 naar QR80 
bij hoogtes > 3035 mm wordt de asmaat 10 resp. 30 mm groter. 
Op die manier blijft de matbreedte altijd constant:
hier bijvoorbeeld 930 mm.

Op grond van de verandering van het staanderprofiel van QR50 
naar QR60 bij hoogtes > 2400 mm wordt de asmaat 10 mm 
groter. Op die manier blijft de breedte van de panelen altijd 
constant: hier bijvoorbeeld 930 mm.

1  Asmaat wordt bij binnenhoeken  
15 mm kleiner.

AM = Asmaat
MB = Matbreedte

1  Asmaat wordt bij binnenhoeken  
5 mm kleiner.
AM = Asmaat

FB = Paneelbreedte



Staanderprofiel QR60

Staanderprofiel QR50

Staanderprofiel QR80

Asmaat=2030

Asmaat=2010

Asmaat=2000

Binnenwerkse breedte=1950

Asmaat=1030

Staanderprofiel QR60

Staanderprofiel QR50

Staanderprofiel QR80

Asmaat=1010

Asmaat=1000

Binnenwerkse breedte=950

Asmaat=830

Staanderprofiel QR60

Staanderprofiel QR50

Staanderprofiel QR80

Asmaat=810

Asmaat=800

Binnenwerkse breedte=750

Asmaat=1630

Staanderprofiel QR60

Staanderprofiel QR50

Staanderprofiel QR80

Asmaat=1610

Asmaat=1600

Binnenwerkse breedte=1550

Binnenwerkse breedte

Binnenwerkse breedte

Binnenwerkse breedte

Vloerplaat

Vloerplaat

Vloerplaat

Asmaat

Asmaat

Asmaat

Benodigde ruimte

Benodigde ruimte

Benodigde ruimte
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Technische basis voor de planning 
van deuren

Productcombinaties van deuren  
met deurtoebehoren en aanbouwsystemen voor veiligheidsschakelaars

Asmaatdefinitie vleugeldeuren FT/FTO Asmaatdefinitie vleugeldeuren DFT/DFTO

Asmaatdefinitie schuifdeuren ST/STO Asmaatdefinitie dubbele schuifdeuren DST/DSTO

Op grond van de verandering van het staanderprofiel van QR50 naar QR60 bij hoogtes > 2400 mm 
resp. van QR60 naar QR80 bij hoogtes > 3035 mm wordt de asmaat 10 resp. 30 mm groter. Op 
die manier blijft de binnenwerkse breedte constant: De binnenwerkse breedte en hoogte kunnen 
afhankelijk van het aanbouwsysteem voor veiligheidsschakelaars, deurtoebehoren, deurscharnieren 
of openingshoek kleiner zijn.

Op grond van de verandering van het staanderprofiel van QR50 naar QR60 bij hoogtes > 2400 mm 
resp. van QR60 naar QR80 bij hoogtes > 3035 mm wordt de asmaat 10 resp. 30 mm groter. Op 
die manier blijft de binnenwerkse breedte constant: De binnenwerkse breedte en hoogte kunnen 
afhankelijk van het aanbouwsysteem voor veiligheidsschakelaars, deurtoebehoren, deurscharnieren 
of openingshoek kleiner zijn.

Op grond van de verandering van het staanderprofiel van QR50 naar QR60 bij hoogtes > 2400 mm 
resp. van QR60 naar QR80 bij hoogtes > 3035 mm wordt de asmaat 10 resp. 30 mm groter. Op die 
manier blijft de binnenwerkse breedte constant: Afhankelijk van het aanbouwsysteem voor veilig-
heidsschakelaars of deurtoebehoren, kan de binnenwerkse breedte en hoogte kleiner zijn.

Op grond van de verandering van het staanderprofiel van QR50 naar QR60 bij hoogtes > 2400 mm 
resp. van QR60 naar QR80 bij hoogtes > 3035 mm wordt de asmaat 10 resp. 30 mm groter. Op 
die manier blijft de binnenwerkse breedte constant: De binnenwerkse breedte en hoogte kunnen 
afhankelijk van het aanbouwsysteem voor veiligheidsschakelaars of deurtoebehoren kleiner zijn.

Benodigde ruimte terugloop van vrijdragende schuifdeuren
Vrijdragende schuifdeuren hebben veel ruimte nodig. Daarbij is de benodigde  
ruimte voor een tweevleugelige vrijdragende schuifdeur het kleinst. Met de volgende 
formules kunt u berekenen welk type past voor de bij u beschikbare ruimte.

FSTG/FSTS 
Benodigde ruimte = 2 × binnenwerkse breedte + vloerplaat + 240 mm

FSTGT/FSTST
Benodigde ruimte = 2 × binnenwerkse breedte + vloerplaat- 200 mm (tot AM 2530) 
Benodigde ruimte = 2 × binnenwerkse breedte + vloerplaat - 300 mm (vanaf AM 2531)

FSTGT-2/FSTST-2
Benodigde ruimte = 1,5 × binnenwerkse breedte + vloerplaat + 240 mm

C  De binnenwerkse breedte kan al naargelang het toegepaste aanbouwsysteem voor veiligheidsschakelaars of deurtoebehoren kleiner worden.

Combineren van de deuren met deurtoebehoren en aanbouwsystemen voor veiligheidsschakelaars

Veiligheids-
deuren

Combinatie:
deur– slotgarnituur–  

deurtoebehoren – aanbouwsysteem  
voor veiligheidsschakelaars

Combinatie:
deur – aanbouwsysteem voor 

veiligheidsschakelaars
(zonder deurtoebehoren)

Combinatie:
deur – deurtoebehoren –  

aanbouwsysteem voor 
veiligheidsschakelaars

Combinatie: 
deur – deurtoebehoren

(zonder veiligheidsschakelaar)
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FTW SG-F ● ● ● ● × × ● × × ● × × ● × ● ● ● ● × × ● ● ● × ● 3 3 3 ● ● × × ●

FT SG-F ● ● ● ● × × ● ● × ● × × ● × ● ● ● ● × × ● ● ● × ● 3 3 3 ● ● × × ●

FTWO SG-F × ● ● ● × × ● × × ● × × ● × ● ● ● ● × × ● ● ● × ● × 3 3 ● ● × × ●

PFTW SG-F ● ● ● ● × × ● × × ● × × ● × ● ● ● ● × × ● ● ● × ● 3 3 3 ● ● × × ●

FTEO SG-FEO ● ● ● × ● × ● ● × × × × × ● × × ● ● ● × × × × × ● 3 3 3 3 × × × ×

DFT SG-F ● ● ● ● × × ● ● × ● × × ● × ● ● ● ● × × ● ● ● × ● 3 3 3 ● ● × × ●

DFTO SG-F × ● ● ● × × ● × × ● × × ● × ● ● ● ● × × ● ● ● × ● × 3 3 ● ● × × ●

Kl
ap

de
ur

en
, 

de
ur

vle
ug

el
s PT × × × × × × × × ● × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

HPT × × × × × × × × ● × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

TF 2 SG-F ● ● ● ● × × ● × × ● × × ● × ● ● ● ● × × ● ● ● × ● 3 3 3 ● ● × × ●

Sc
hu

ifd
eu

re
n

ST SG-S ● ● ● × × ● ● × ● × ● ● × × × × × × ● ● × × × ● ● 3 3 3 × × ● ● ×

STI SG-S ● ● ● × × ● ● × ● × × × × × × × × × ● × × × × ● ● × 3 3 × × ● × ×

STO SG-S × ● ● × × ● ● × ● × ● ● × × × × × × ● ● × × × ● ● 3 3 3 × × ● ● ×

DST SG-S2 ● ● ● × × ● ● × ● × ● ● × × × × × × ● ● × × × ● ● 3 3 3 × × ● ● ×

STB SG-S2 ● ● ● × × ● ● × ● × ● ● × × × × × × ● ● × × × ● ● 3 3 3 × × ● ● ×

DSTO SG-S2 × ● ● × × ● ● × ● × ● ● × × × × × × ● ● × × × ● ● × 3 3 × × ● ● ×

Vo
uw

de
ur

en

FAFT × × × × × × × ● × × × × × × × × × ● ● × × ● × × × ● × × × ● × × × ×

DFAFT × × × × × × × ● × × × × × × × × × ● ● × × ● × × × ● × × × ● × × × ×

FAST ×
spanjolet 

meegeleverd

× × × ● × × × × × × × × × × ×
spanjolet  

meegeleverd

× × ● × × × × × × × ×

DFAST × × × × ● × × × × × × × × × × × × × ● × × × × × × × ×

Te
le

sc
op

isc
he

 
sc

hu
ifd

eu
re

n STT SG-S2 ● ● ● × × ● ● × ● × ● ● × × × × × × ● ● × × × ● ● 3 3 3 × × ● ● ×

STBT SG-S2 ● ● ● × × ● ● × ● × ● ● × × × × × × ● ● × × × ● ● 3 3 3 × × ● ● ×

DSTT SG-S2 ● ● ● × × ● ● × ● × ● ● × × × × × × ● ● × × × ● ● 3 3 3 × × ● ● ×

Vr
ijd

ra
ge

nd
e  

sc
hu

ifd
eu

re
n

FSTS × ● ● ● × × ● ● × × × × × × × × × × × × × × × × × × ● ● ● × × × × ×

FSTG × × × × × × ● ● × × × ● ● × × × × × × ● × × × × ● ● × × × × × ● × ×

FSTST × ● ● ● × × ● ● × × × × × × × × × × × × × × × × × × ● ● ● × × × × ×

FSTGT × × × × × × ● ● × × × ● ● × × × × × × ● × × × × ● ● × × × × × ● × ×

FSTS-2 × ● ● ● × × ● ● × × × × × × × × × × × × × × × × × × ● ● ● × × × × ×

FSTG-2 × × × × × × ● ● × × × ● ● × × × × × × ● × × × × × ● × × × × × ● × ×

  1  Combinatie is met aanpassing mogelijk.       2  Combinatie is met aanpassing op de bouwplaats mogelijk.       3  Alleen in combinatie met een slotgarnituur. 
   ●  Combinatie is mogelijk.  × Combinatie is niet mogelijk..



P

POSITIE 4: links gecentreerd

POSITIE 7: links voor

POSITIE 5: midden gecentreerd

POSITIE 8: midden voor

POSITIE 1: links achter POSITIE 2: midden achter POSITIE 3: rechts achter

POSITIE 6: rechts gecentreerd

POSITIE 9: rechts voor

MACHINEZIJDE / GEVARENZONE

ZICHTZIJDE / BUITENZIJDE
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FLEX II

Polycarbonaat

Oogbeschermingsruit roodbruin T50

Plaatwerk met ronde perforaties Rv 5-8

Gegolfd rasterwerk 40

Gegolfd rasterwerk 25

Oogbeschermingsruit groen T75

Plaatwerk met vierkante perforaties Qg 8-12

Metaalplaat

Gelast rasterwerk 40

Oogbeschermingsruit groen T90

Technische informatie betreffende de positionering van vloerplatenRaamwerkvullingen met veiligheidsafstanden volgens EN ISO 13857:2008 
bij het doorreiken door regelmatige openingen Alle deurposten van Brühl Safety GmbH zijn standaard in het midden ge-

centreerd vastgelast. Een andere plaatsing van de vloerplaten is zowel voor 
de normale staanders als voor de deurposten tegen meerprijs mogelijk.

A  Bij afwijking van de standaard a.u.b. het positienummer op de bestelling aangeven  
en de positiebeschrijving aangeven!

Voor onze diverse veiligheidsheksystemen bieden wij u een grote keus aan raamwerkvullingen:

FLEX II: Veiligheidsafstand bij een spleetvormige opening van 
20 × 200 mm ≥ 120 mm

ZAUN II: Veiligheidsafstand bij een spleetvormige opening ≤ 12 mm , 
tussen hekpanelen en staanders ≥ 100 mm

WAND II: Veiligheidsafstand bij een spleetvormige opening ≥ 2 mm 

ZAUN II: Veiligheidsafstand bij een spleetvormige opening ≤ 12 mm 
tussen hekpanelen en staanders ≥ 100 mm

ZAUN II: Veiligheidsafstand bij een spleetvormige opening ≤ 12 mm 
tussen hekpanelen en staanders ≥ 100 mm 

WAND II: Veiligheidsafstand bij een spleetvormige opening ≥ 2 mm 

ZAUN II: Veiligheidsafstand bij een vierkante opening van  
40 × 40 mm ≥ 200 mm

ZAUN II: Veiligheidsafstand bij een vierkante opening van 
25 × 25 mm ≥ 120 mm

ZAUN II: Veiligheidsafstand bij een spleetvormige opening ≤ 12 mm 
tussen hekpanelen en staanders ≥ 100 mm

ZAUN II: Veiligheidsafstand bij een spleetvormige opening ≤ 12 mm 
tussen hekpanelen en staanders ≥ 100 mm

WAND II: Veiligheidsafstand bij een spleetvormige opening ≥ 2 mm 

ZAUN II: Veiligheidsafstand bij een spleetvormige opening ≤ 12 mm 
tussen hekpanelen en staanders ≥ 100 mm 

WAND II: Veiligheidsafstand bij een spleetvormige opening ≥ 2 mm 

ZAUN II: Veiligheidsafstand bij een vierkante opening van 
40 × 40 mm ≥ 200 mm

ZAUN II: Veiligheidsafstand bij een spleetvormige opening ≤ 12 mm, 
tussen hekpanelen en staanders ≥ 100 mm

WAND II: Veiligheidsafstand bij een spleetvormige opening ≥ 2 mm 
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Definities
Performance Level (PL)
Discreet Level, dat specificeert hoe goed veiligheidsgerelateerde delen van een 
besturingssysteem in staat zijn een veiligheidsfunctie onder voorzienbare omstandig-
heden uit te voeren (definitie volgens de norm EN 13849). Eenvoudig gezegd is het 
Performance Level een maatstaf voor de betrouwbaarheid van een beveiligingsfunc-
tie. Men onderscheidt tussen het vereiste Performance Level (PLr; de „r“ staat voor 
„required“) en het
„eigenlijke“ PL, dat daadwerkelijk wordt bereikt. Er zijn vijf Performance Levels, die 
staan voor verschillende restrisico‘s.

Polycarbonaat
Polycarbonaat wordt gebruikt waar andere kunststoffen te zacht, te breekbaar, te 
weinig krasbestendig, te weinig vormvast of niet helder genoeg zijn. Polycarbonaat is 
glashelder en kan worden gekleurd, gelast en gekleefd. Bovendien blijven de afmetin-
gen zeer stabiel en beschikt het over grote slagvastheid.

Positieschakelaar
Positieschakelaars dienen om de positie van beweeglijke beveiligingsinrichtingen te 
registreren. Zodra een positieschakelaar als veiligheidsrelevant constructieonderdeel 
wordt toegepast, wordt gesproken van positieschakelaars met veiligheidsfunctie of 
een op veiligheid gerichte positieschakelaar. In dat geval moet het schakelelement 
minstens één gedwongen verrbrekend contact bevatten.

Grendel
Door de grendelstrip wordt de bedieningssleutel bij het binnengaan in de veiligheids-
schakelaar mechanisch geleid. Het aan het raamwerk van de deur gemonteerde deel van 
de vergrendeling bestaat uit een uitstekende grendelstrip in een geleiding, een greep 
en de bedieningssleutel. Aan de deurpost zijn de grendelopname en de veiligheids-
schakelaar aangebracht. In gesloten toestand vangt de grendelopname de op de deur 
inwerkende krachten op, die anders aan de schakelaar en de bedieningssleutel zouden 
worden doorgegeven, waardoor die onderdelen beschadigd zouden kunnen worden. 

Safety Integrity Level (SIL)
Safety Integrity Level (vertaald: Veiligheidsintegriteitsniveau) is het niveau dat de 
waarschijnlijkhed weergeeft dat een veiligheidsgerelateerd systeem de vereiste 
veiligheidsfuncties onder alle vastgelegde voorwaarden binnen een bepaald tijdsbe-
stek overeenkomstig de gestelde eisen uitvoert. Men vergelijkt daartoe het vereiste 
Safety Integrity Level (SILr; de „r“ staat voor „required“) met het „eigenlijke“ SIL, dat 
daadwerkelijk wordt bereikt.

Beveiligingsinrichting
Een beveiligingsinrichting moet personen, produktiemiddelen en het milieu voor 
gevaren beschermen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen afschermingen , die be-
schermen door middel van een materiële barrière en  andere beveiligingsinrichtingen.

Beveiligingsmaatregel
Een beveiligingsmaatregel is een middel om het risico te verminderen. Men onder-
scheidt daarbij tussen beveiligingsmaatregelen van constructieve aard en beveili-
gingsmaatregelen voor het werken met de installatie.

Gelast rasterwerk/puntgelast rasterwerk
Voor het maken van puntgelast rasterwerk wordt glad getrokken stalen of rvs draad 
gebruikt. Waar de draden elkaar kruisen worden ze d.m.v. elektrisch weerstandpunt-
lassen in een rechte hoek met elkaar verbonden. De aaneengelaste  kruispunten 
verlenen het rasterwerk zijn grote stabiliteit.

Hekhoogte
De hekhoogte is gelijk aan de complete hoogte van het veiligheidshek vanaf de vloer 
tot aan de bovenkant van het hekpaneel. Hekhoogte is afstand van de vloer + hoogte 
van het rasterpaneel

Asmaat (AM)
Maat van een onderdeel van de constructie, gemeten van het midden van de eerste 
staander tot het midden van de tweede staander.

Aanslagrichting
De aanslagrichting hangt af van de aanslagzijde. De aanslagzijde van een deur is de 
zijde waar de deurhengsels bevestigd zijn. Er wordt daarbij onderscheiden tussen 
DIN links (aanslag links) of DIN rechts (aanslag rechts).

Naar buiten openend
Standaard worden de vleugeldeuren zo geconstrueerd dat de deurvleugel naar buiten 
(d.w.z. in de richting van degeen die de deur opent om bij de machine te komen.

Afstand tot de vloer
Afstand van de vloer tot de onderkant van het rasterpaneel. Afstand tot de vloer + 
rasterhoogte = hekhoogte

Naar binnen openend
Bij naar binnen openende deuren gaan de vleugels open in de richting van de 
machinezijde. Dat kan soms nodig zijn als er bv. aan de buitenzijde te weinig plaats is. 
Daarbij moet worden onderzocht, of dat in het betreffende veiligheidsconcept past. 
Bij vluchtdeuren bestaat deze optie niet. Die moeten altijd in de vluchtrichting naar 
buiten openen.

Gevarenzone
Zone in en/of rondom een machine waar een persoon blootstaat aan gevaar voor zijn 
veiligheid of gezondheid.
Het gevaar kan daarbij:
  ∙ permanent aanwezig zijn tijdens het gebruik van de installatie overeenkomstig zijn 
bestemming  (beweging van gevaarlijke bewegende onderdelen, vlamboog tijdens 
het lassen, enz.)
  ∙ of zich onverwacht voordoen (onbedoeld, onverwacht starten van de machine enz.).

Gevarenmarkeringen
Op de machine moeten alle markeringen zijn aangebracht die voor veilig gebruik 
noodzakelijk zijn, bv.:

  ∙ maximale toerental van draaiende onderdelen, 
  ∙ maximale draaglast, 
  ∙ noodzaak om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen, 
  ∙ instelwaardes m.b.t. de afscherming, 
  ∙ de frequentie van inspecties enz. 
De opschriften op de machine moeten gedurende de te verwachten levensduur 
durzaam en leesbaar blijven. Tekens of schriftelijke waarschuwingen met alleen het 
opschrift „Gevaar“ mogen niet worden gebruikt. Markeringen, tekens en schriftelijke 
waarschuwingen moeten gemakkelijk te begrijpen zijn en direct in verband te bren-
gen met de betreffende deelfunctie van de machine. Het gebruik van goed begrijpe-
lijke tekens (pictogrammen) verdient de voorkeur voor schriftelijke waarschuwingen. 
Er moeten alleen tekens en pictogrammen worden gebruikt die begrijpelijk zijn in de 
culturele omgeving waarin de machine wordt gebruikt. Schriftelijke waarschuwingen 
moeten zijn gesteld in de taal van het land waar de machine voor het eerst wordt 
gebruikt , en zo nodig bovendien in de taal die door het bedienend personeel wordt 
begrepen. Volgens de normen voor machineveiligheid behoren zulke markeringen 
tot de informerende veiligheidstechniek (Informeert de gebruikers aangaande het 
restrisico).

Rasterpanelen
Een rasterpaneel is een deel van een afscherming van een zone, meestal door middel 
van een complexe omheining  van de betreffende gevarenzone. Rasterpanelen in 
combinatie met staanders vormen samen een veiligheidsheksysteem.
 

Rasterhoogte
De rasterhoogte is de hoogte van een rasterpaneel. Rasterhoogte + afstand tot de 
vloer = hekhoogte

Ligger
Een ligger is een horizontaal verbindingselement van het raamwerk, boven de 
deurvleugel. Door de verbinding van de ligger met de staander wordt de stijfheid van 
het deurportaal vergroot 

Ligger

Conventionele veiligheidsschakelaar
Elektromechanische veiligheidsschakelaars die hetzij met een geïntegreerd bedie-
ningsorgaan (type 1) hetzij met  een aparte actuator (type 2) zijn uitgerust.

Binnenwerkse breedte (LB)
De binnenwerkse breedte is de feitelijk beschikbare breedte van de doorgang van 
deuren.

Binnenwerkse hoogte (LH)
De  binnenwerkse hoogte is de feitelijk beschikbare hoogte van de doorgang van 
deuren vanaf de vloer tot aan de onderkant van de bovendorpel.

Manipulatie
Manipulatie is het bewust buiten werking stellen of omzeilen van beveiligings-
inrichtingen en componenten daarvan. Veiligheidsschakelaars en andere veiligheid-
sinrichtingen moeten zo geconstrueerd zijn dat de beveiligende functie niet met de 
hand of met een eenvoudig hulpmiddel gewijzigd of omzeild kan worden. Eenvoudige 
hulpmiddelen zijn:

 ∙ spijkers, 
  ∙ stukken metaaldraad, 
  ∙ plakband e.d.

Niet op eenvoudige wijze omzeilen (volgens de norm van de Duitse  
beroepsorganisatie:  BGI 575) is:

  ∙ het demonteren van onderdelen, 
  ∙ het wegdraaien van de veiligheidsschakelaar uit zijn beveiligende positie, 
  ∙ het gebruik van een tweede bedieningsorgaan, 
  ∙ het kortsluiten van de contacten enz.

Bij de constructie moet er rekening mee worden gehouden dat de machines en 
installaties ondanks de beveiligingsinrichtingen  eenvoudig en overeenkomstig hun 
bestemming moet kunnen worden gebruikt. Als daar geen rekening mee wordt 
gehouden, stijgt de waarschijnlijkheid dat veiligheidsmaatregelen zullen worden 
omzeild.

Machineveiligheid
Machine veiligheid beschrijft in de omgangstaal veiligheidsmaatregelen bij machines 
en installaties met het doel gevaarlijke situaties en de daarmee samenhangende 
risico‘s te te vermijden. Het onderwerp machineveiligheid wordt vanuit twee perspec-
tieven bekeken. De fabrikant van de machine heeft het doel om op grondslag van 
de machinerichtlijn veilige machines te leveren en al bij de constructie rekening te 
houden met veiligheidsmaatregelen. De  exploitant van een machine of installatie 
heeft de taak  om ter bescherming van zijn medewerkers te waarborgen dat veilig met 
en aan de machine kan worden gewerkt.

Veiligheidsheksysteem ZAUN II-Gitterfüllungen rasterpanelen met gegolfd rasterwerk 40
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Artikelindex
Productgroep Beschrijving Bladzijde

AG Bevestigingsplaat voor aanbouwbehuizing 173

BMF Vloerbevestigingsmiddel fixanker 168

BMH Vloerbevestigingsmiddel haakbout 168

BMSV Hoekplaat voor stabelemmerings-rastermatten 172

BMT Vloerbevestigingsmiddel houtbouwschroef 168

BMV Vloerbevestigingsmiddel chemisch anker 168

BSG Signalering 174

CPB Compriband 166

DFAFTR Dubbele vouwvleugeldeur voor grendel of valgrendelslot 99

DFASTG Dubbele vouwschuifdeur 101

DFT Dubbele vleugeldeur voor greep, grendel of valgrendelslot 72

DFTO
Dubbele vleugeldeur voor greep, grendel of valgrendelslot,  
met bovenvenster 74

DGS-V1 Doorgrijpbeveiliging voor veiligheidsschakelaars 171

DP-F Doorgangsstaander voor veiligheidsheksysteem FLEX II 35

DP-W Doorgangsstaander voor veiligheidsheksysteem WAND II 55

DP-Z Doorgangsstaander voor veiligheidsheksysteem ZAUN II 45

DPHV1-F
Doorgangsstaander met hoogteaanpassing voor  
veiligheidsheksysteem FLEX II 35

DPHV1-W
Doorgangsstaander met hoogteaanpassing voor  
veiligheidsheksysteem WAND II 55

DPHV1-Z
Doorgangsstaander met hoogteaanpassing voor  
veiligheidsheksysteem ZAUN II 

45

DPJ-F Doorgangsstaander, instelbaar, voor veiligheidsheksysteem FLEX II 35

DPJ-W Doorgangsstaander, instelbaar, voor veiligheidsheksysteem WAND II 55

DPJ-Z Doorgangsstaander, instelbaar, voor veiligheidsheksysteem  ZAUN II 45

DST Dubbele schuifdeur voor greep of haakslot 90

DSTO Dubbele schuifdeur voor greep of haakslot, met bovenvenster 94

DSTT Dubbele schuifdeur voor greep of haakslot, telescopisch 108

EP-F Hoekstaander voor veiligheidsheksysteem FLEX II 35

EP-W Hoekstaander voor veiligheidsheksysteem WAND II 55

EP-Z Hoekstaander voor veiligheidsheksysteem ZAUN II 45

EPHV1-F Hoekstaander met hoogte-aanpassing voor veiligheidsheksysteem FLEX II 35

EPHV1-W Hoekstaander met hoogte-aanpassing voor veiligheidsheksysteem WAND II 55

EPHV1-Z Hoekstaander met hoogte-aanpassing voor veiligheidsheksysteem ZAUN II 45

EPJ-F Hoekstaander, instelbaar, voor veiligheidsheksysteem FLEX II 35

EPJ-W Hoekstaander, instelbaar, voor veiligheidsheksysteem WAND II 55

EPJ-Z Hoekstaander, instelbaar, voor veiligheidsheksysteem ZAUN II 45

FAFTR Vouwvleugeldeur voor grendel of valgrendelslot 98

FASTG Vouwschuifdeur 100

FL1-V FLEX I verbindingsstuk 166

FL1-V3 FLEX I verbindingsstuk met haaks uiteinde voor hoekverbinding 166

FL1W Flexhoek 166

FL2 FLEX II verbindingsstuk 166

FL2DP-V1 FLEX II verbindingsstuk met afstandhouder 166

FL2DP-V2 Afstandsring 166

FSTG Vrijdragende schuifdeur voor greep 113

FSTG-2 Vrijdragende schuifdeur voorr greep, tweevleugelig 117

FSTGT Vrijdragende schuifdeur voor greep, met telescopische geleiding 115

FSTS Vrijdragende schuifdeur met haakslot 112

FSTS-2 Vrijdragende schuifdeur met haakslot, tweevleugelig 116

FSTST Vrijdragende schuifdeur met haakslot en telescopische geleiding 114

FT
Vleugeldeur voor greep, grendel of valgrendelslot,  
1600-2000 mm 64

FTEO Vleugeldeur voor greep, grendel of valgrendelslot, naar binnen openend 70

FTW Vleugeldeur voor greep, grendel of valgrendelslot, draairichting wisselbaar 62

FTWO
Vleugeldeur voor greep, grendel of valgrendelslot, draairichting wisselbaar, 
met bovenvenster 66

GP Platen met getapte gaten 169

GRK-F Greepsysteem met kogelsnapper voor vleugeldeuren 131

Productgroep Beschrijving Bladzijde

GRK-FEO
Greepsysteem met kogelsnapper  
voor naar binnen openende vleugeldeuren 131

GV-F Greepvoorbereiding voor vleugeldeuren 129

GV-S Greepvoorbereiding voor schuifdeuren 129

HDP-F
Hoge doorgangsstaander 
voor veiligheidsheksysteem FLEX II hoge hekplanning 35

HDPJ-F
Hoge doorgangsstaander instelbaar 
voor veiligheidsheksysteem FLEX II hoge hekplanning 35

HEP-F
Hoge hoekstaander 
voor veiligheidsheksysteem FLEX II hoge hekplanning 35

HEPJ-F
Hoge hoekstaander instelbaar 
voor veiligheidsheksysteem FLEX II hoge hekplanning 35

HF Hefpaneel 120

HFE Hefpaneel, eenzijdig 121

HP-BW Haakse bevestigingsplaat 171

HP-F Houderplaatsysteem voor vleugeldeuren 133

HP-FEO Houderplaatsysteem voor naar binnen openende vleugeldeuren 133

HP-S Houderplaatsysteem voor schuifdeuren 135

HPT Klapdeur hekhoogte (staander is op hekhoogte, vleugel lager) 79

HSF2
Standaard rasterpanelen 
voor veiligheidsheksysteem FLEX II hoge hekplanning 32

HTP-F
Hoge T-verbindingsstaander  
voor veiligheidsheksysteem FLEX II hoge hekplanning 35

HTPJ-F
Hoge T-verbindingsstaander instelbaar 
voor veiligheidsheksysteem FLEX II hoge hekplanning 35

KF-O Klappaneel, klep boven 123

KF-U Klappaneel, klep onder 122

KKH Kabelkanaalsteun 167

KTS Klemprofiel voor uitsparing in hek als randbescherming 166

LSP Staander voor foto-elektrische beveiliging 173

MA Speciale staander voor verbinding aan machines en wanden 173

PA Aardverbinding 169

PCB Polycarbonaat ruit 37

PFTW
Portaalvleugeldeur voor greep, grendel of valgrendelslot,  
draairichting wisselbaar 68

PS Staandersteun 169

PT Klapdeur (staander en vleugel op hekhoogte) 78

PZ Deurtoebehoren– profielcilinder 170

RI Grendelsysteem voor vleugeldeuren 137

RV Grendelvoorbereiding voor vleugeldeuren 139

SD Bordaanbouwset voor stickers 174

SF2 Standaard rasterpanelen voor veiligheidsheksysteem FLEX II 30

SF2-…-AR FLEX II rasterpaneel met rechthoekige uitsparing 36

SF2-…-SL FLEX II rasterpaneel met afschuining links 36

SF2-…-SR FLEX II rasterpaneel met afschuining rechts 36

SF2-PCV Verbindingsstuk om FLEX II rasterpanelen met polycarbonaat te verbinden 166

SF2-SGA FLEX II rasterpaneel voor uitsparingen 37

SF2AE FLEX II rasterpaneel voor buitenhoek 36

SF2IE FLEX II rasterpaneel voor buitenhoek 36

SG-F Deurtoebehoren – slotgarnituur voor vleugeldeuren 170

SG-FEO Deurtoebehoren – slotgarnituur voor naar binnen openende vleugeldeuren 170

SG-S Deurtoebehoren – slotgarnituur voor eenvleugelige schuifdeuren 170

SG-S2 Deurtoebehoren - slotgarnituur voor meervleugelige schuifdeuren 170

SKP Klemprofiel voor ruiten 42

SN-F Schakelnokkensysteem voor vleugeldeuren 141

SN-S Schakelnokkensysteem voor schuifdeuren 143

ST Schuifdeur voor greep of haakslot 84

STB Schuifdeur voor greep of haakslot, naar beide zijden openend 92

STBT
Schuifdeur voor greep of haakslot, naar beide zijden openend en  
telescopisch 106

STI Schuifdeur voor greep of haakslot, aan de binnenzijde lopend 86

Productgroep Beschrijving Bladzijde

STO Schuifdeur voor greep of haakslot, met bovenvenster 88

STR-F-V1-BR Deurtoebehoren– bokwiel 171

STR-F-V1-LR Deurtoebehoren– zwenkwiel 171

STT Schuifdeur voor greep of haakslot, telescopisch 104

SV Voorbereiding voor veiligheidsschakelaar 145

SVGM Rastermat als stabelemmering 172

SW2-BL Standaardpaneel voor veiligheidsheksysteem WAND II Metaalplaat 50

SW2-PE Standaardpaneel voor veiligheidsheksysteem WAND II met zichtvensters 52

SZ2-…-AR ZAUN II-paneel met rechthoekige uitsparing 46

SZ2-…-SL ZAUN II-paneel met afschuining links 46

SZ2-…-SR ZAUN II-paneel met afschuining rechts 46

SZ2-FE
Standaardpaneel voor veiligheidsheksysteem  
ZAUN II panelen 42

SZ2-GF Standaardpaneel voor veiligheidsheksysteem  ZAUN II rastervullingen 40

SZ2AE-GF ZAUN II paneel voor buitenhoek 46

SZ2IE-GF ZAUN II paneel voor binnenhoek 46

SZ2LEL ZAUN II-paneel met verbindingsstukken éénzijdig links 46

SZ2LER ZAUN II-paneel met verbindingsstukken éénzijdig rechts 46

TF Deurvleugel voor greep, grendel of valgrendelslot 80

TG-V1 Deurgarnituur met kruk aan de binnenzijde en knop aan de buitenzijde 170

TG-V2 Deurtoebehoren - deurgarnituur met kruk aan binnen- en buitenzijde 170

TG-V5
Deurtoebehoren - Deurgarnituur  met kruk aan de binnenzijde, knop aan de 
buitenzijde en doorgrijpbeveiliging 170

TP-F T-verbindingsstaander voor veiligheidsheksysteem FLEX II 35

Productgroep Beschrijving Bladzijde

TP-W T-verbindingsstaander voor veiligheidsheksysteem WAND II 55

TP-Z T-verbindingsstaander voor veiligheidsheksysteem ZAUN II 45

TPHV1-F
T-verbindingsstaander met hoogte-aanpassing voor  
veiligheidsheksysteem FLEX II 35

TPHV1-W
T-verbindingsstaander met hoogte-aanpassing voor  
veiligheidsheksysteem WAND II 55

TPHV1-Z
 T-verbindingsstaander met hoogte-aanpassing voor  
veiligheidsheksysteem ZAUN II 45

TPJ-F T-verbindingsstaander, instelbaar, voor veiligheidsheksysteem FLEX II 35

TPJ-W T-verbindingsstaander, instelbaar, voor veiligheidsheksysteem WAND II 55

TPJ-Z T-verbindingsstaander, instelbaar, voor veiligheidsheksysteem ZAUN II 45

TZ-GR-F-V1 Deurtoebehoren – greep voor vleugeldeur 171

TZ-GRK-F-V1 Deurtoebehoren – Greep met kogelsnapper voor vleugeldeur 171

TZ-GRK-S-V1 Deurtoebehoren – Greep met kogelsnapper voor schuifdeur 171

TZ-HPK-S-V1 Deurtoebehoren – Bevestigingsplaat met kogelsnapper 171

TZ-RI-F-V1 Deurtoebehoren – dichtvalbeveiliging voor vleugeldeuren 171

UDP Overgangsstaander als doorgangsstaander 35

UEP Overgangsstaander als hoekstaander 35

UER Overslaggrendelsysteem voor vleugeldeuren 147

ULP Onderlegplaat voor staanders 169

UTP Overgangsstaander als T-verbindingsstaander 35

ZS-F-V1 Deurtoebehoren – dichtvalbeveiliging voor vleugeldeuren 171

ZS-KR-A Staander, met een knik naar buiten verspringend 173

ZS-KR-I Staander met knik naar binnen 173

Veiligheidsheksysteem High Resistant
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Referenties van Brühl
Hier geven wij u een kijkje op onze veelzijdige oplossingen voor diverse branches.



Bijlage brühl · Bijlage  195194  brühl · Bijlage

www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com

BI
JL

AG
E

1000 referenties
op www.bruehl-safety.com
Bescherming betekent vertrouwen op eersteklas producten en hoogste kwaliteit.  
Bescherming betekent echter ook vooruitdenken – met nieuwe technologieën en flexibele 
oplossingen. Al sinds meer dan 30 jaar staat Brühl voor hoogwaardige veiligheidsheksystemen 
voor de beveiliging van machines en installaties.
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Uitvoerige informatie en contactgegevens van onze wereldwijde en Europese  
verkooppartners vindt u op internet onder www.bruehl-safety.com. 

Uitvoerige informatie en contactgegevens van onze verkooppartners in heel Duitsland  
vindt u op internet onder www.bruehl-safety.com/kontakt. U kunt gewoon uw postcode  
invoeren en dan wordt getoond wie voor u de aangewezen contactpersoon is.

Ons distributienetwerk in Duitsland Ons distributienetwerk in Europa



Bijlage
brühl · Bijlage  199198  brühl · Bijlage

www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com

BI
JL

AG
E

Notities



Bijlage
brühl · Bijlage  201200  brühl · Bijlage

www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com

BI
JL

AG
E

Notities



202  brühl · Bijlage

First in safety

www.bruehl-safety.com
First in safety

www.bruehl-safety.com

Bezoek ons dan op onze website  www.bruehl-safety.com.  
Hier vindt u alles wat u moet weten op het gebied van machi-
ne-beveiliging, over onze onderneming en onze partners. U 
kunt alle prospectussen en catalogi voor ons complete aanbod 
van producten en diensten eenvoudig downloaden. Wilt u zich 
graag persoonlijk laten adviseren of wilt u ons andere druk-
werk aanvragen? Belt u ons dan gewoon op – wij verheugen 
ons over uw belangstelling!

Wilt u nog meer  
weten over Brühl?

www.bruehl-safety.com

Productfoto‘s met de gewaardeerde ondersteuning van:

A.M.A. Anlagen Maschinenbau Automation GmbH, Mudersbach / Albert Handtmann Holding GmbH 
& Co. KG, Biberach / Burghardt + Schmidt GmbH, Remchingen / Carl Cloos Schweißtechnik GmbH, 
Haiger / Federal Mogul Wiesbaden GmbH, Wiesbaden / Frimo Lotte, Lotte / Gräbener Maschinen- 
technik GmbH & Co. KG, Netphen / Heinrich Georg GmbH Maschinenfabrik, Kreuztal / Koch Indus-
trieanlagen GmbH, Dernbach bei Dierdorf / Martinrea Honsel Germany GmbH, Meschede / MLOG 
Logistics GmbH, Neuenstadt am Kocher / Otto Fuchs KG, Meinerzhagen / Otto Spanner GmbH, Bay-
erbach / Robert Rinscheid GmbH & Co. KG, Olpe / SMS Group GmbH, Hilchenbach / Ungerer GmbH & 
Co. KG, Pforzheim / Walter Patz GmbH, Mudersbach / WSP GmbH, Aachen

© Copyright by Brühl Safety GmbH

Alle foto‘s, grafieken en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. De informatie uit de catalogus 
mag alleen door belangstellenden en klanten voor interne informatiedoeleinden worden gereprodu-
ceerd. Voor elk verder gebruik moet vooraf schriftelijke toestemming van Brühl Safety GmbH worden 
verkregen.

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden (2018).

Alle gegevens vrijblijvend. Elke vorm van aansprakelijkheid is in beginsel uitgesloten.  
Brühl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of kwaliteit 
van de verstrekte informatie. Schadevergoedingsclaims tegen Brühl of haar medewerkers op basis van 
de verstrekte informatie zijn uitgesloten, tenzij aantoonbaar sprake is van grove onachtzaamheid of 
opzet. Alle in deze catalogus verstrekte informatie  of voorbeelden ontheffen de constructeur niet van 
zijn verplichting risico‘s te beoordelen of te analyseren en de originele normen te raadplegen.

Impressum
Brühl Safety GmbH 
Bestuurders: 
Heinrich Brühl 
Kai Wienecke

Waldstraße 63b 
57250 Netphen, Germany

Telefoon: +49 (0) 2737 59 34 0 
Telefax: +49 (0) 2737 59 19 46

info@bruehl-safety.com 
www.bruehl-safety.com



Beveiligingsinrichtingen
voor de veiligheid van personen, machines en installaties

Brühl Safety GmbH · Waldstraße 63b · 57250 Netphen · Duitsland
Telefon +49 (0) 2737 5934 0 · Fax +49 (0) 2737 5919 46 · info@bruehl-safety.com 
www.bruehl-safety.com
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