
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
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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


