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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.




