
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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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



t

b
h

t

b
h

m
ac

hi
ne

zi
jd

e

bu
it

en
zi

jd
e

ZS-KR-I t

b
h

t

b
h

m
ac

hi
ne

zi
jd

e

bu
it

en
zi

jd
e

ZS-KR-A

LSP

MA FL1W

AG-V1/V2

AG-V3/V4

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 · Toebehoren  173172  brühl · Toebehoren

TO
EB

EH
OR

EN

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

Tie
fe

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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od
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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


