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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




