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•ISO 9001
•erkende producten
•erkende systemen

D+H hoofdkantoor in Ammersbek / Duitsland

Expertgroep 
elektomotorisch 
bediend 
RWA- 
systemen

D+H Bedrijfsprofiel

Met uiterst nauwkeurige RWA- en ventilatietechnologieën zet D+H Mechatronic AG al 50 jaar trends in de markt. Wij zijn 
drijvende kracht in de natuurlijke, door elektromotoren aangedreven rook- en warmteafvoer (RWA) -industrie alsook premium-
leverancier en nummer 1 in Duitsland. Ook internationaal behoort D+H tot de marktleiders. Ons familiebedrijf in Ammersbek bij 
Hamburg gebruikt de modernste technologieën om geteste en gecertificeerde kwaliteitsproducten en systeemoplossingen te 
onderzoeken, ontwikkelen en produceren. We inspireren onze klanten met op maat gemaakte “Made in Germany” oplossingen 
en verzekeren een hoog plannings- en uitvoeringsniveau op locatie.

Innovaties “Made in Germany”

Kwaliteit ,Made in Germany’

Wij zijn lid van:Gecertificeerd volgens:



1

Onderscheidingen

Goed verbonden

Plannings- en uitvoeringszekerheid wereldwijd
Met het uitgebreide D+H service- en verkooppartnernetwerk profiteren onze klanten, zoals architecten en ingenieurs, wereldwijd van een uitzonderlijke know 
how ter plaatse dankzij onze partnerbedrijven. Met meer dan 100.000 gerealiseerde bouwprojecten wereldwijd verzekeren wij ervaring en competentie op het 
gebied van rook- en warmteafvoer en natuurlijke ventilatie.
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Uw vertrouwen is 5 sterren waard

Ontwikkeling - Vooruitdenken, waar anderen stoppen

Technische expertise - Weet hoe het denkbare te bereiken

Productie - In staat om het tempo te bepalen
De montage van een printplaat met 20000 componenten per uur - slechts één van de vele cijfers die onze klanten inspireren. Op een productieruimte van ca. 
5500 m2 ondersteunt ons state-of-the-art machinepark onze circa 90 geschoolde specialisten bij de fabricage van uw individuele producten in serie- of speciale 
productie. Naast het automatiseren van diverse productieonderdelen zijn ook handgemaakte oplossingen één van onze sterke punten. Op deze manier brengen 
mens en techniek de beste prestaties vanuit de productiehallen rechtstreeks naar u. Korte opbouw- en doorlooptijden, een hoge mate van verticale integratie en 
een gestroomlijnd productiesysteem maken voor ons de weg vrij in onze samenwerking om ons gemeenschappelijke doel te bereiken: uw product.

Onze eigen competentie op het gebied van onderzoek en ontwikkeling strekt zich niet alleen uit van de eerste lijn tot het marktklare product. Uw eindproduct 
zal sluwer zijn dan alle andere dankzij de ingebouwde intelligentie, ontwikkeld door onze eigen, ervaren ingenieurs. Waarom? Onze ontwikkelaars beheersen alle 
disciplines die uw product nodig heeft om uw wensen en eisen te overtreffen. Of het nu gaat om mechanica, elektronica, software of “front-end” ontwikkeling, 
onze ontwikkelaars zijn de allrounders onder de D+H specialisten; drijven en omzetten van uw idee en dit op een perfecte manier. Zij vechten in alle ontwikke-
lingsdisciplines om uw product beter te maken dan in uw gedachten. Met veel kennis en in nauwe afstemming met verkoop, productmanagement, inkoop en 
externe samenwerkingspartners denken, ontwikkelen en testen wij uw innovatie met de grootste zorg, toewijding en vertrouwen in ons vakmanschap.

We leven van lucht en liefde. Je leest het goed. Want als het om het inademen van lucht gaat, zijn wij net zo in ons element als met liefde voor uw product. Wij 
benaderen de ontwikkeling van uw ideeën met 100 % passie. We denken vooruit en werken toekomstgericht, en dit zonder een halve eeuw achterom te kijken. 
Uw hedendaagse productontwikkeling vindt haar oorsprong in de ervaring van een wereldmarktleider op het gebied van rookafvoer en natuurlijke ventilatie. 
Vandaag, net als gisteren, gaan we alle uitdagingen aan met onze unieke knowhow. Onze kennis bereiken we door consistent markt-, klant- en servicegericht te 
handelen. En dit doen we met maar één doel voor ogen: uw individuele wensen ontwikkelen en realiseren.
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Wie denkt dat kwaliteit alleen de aard van het product betekent, heeft het gewoon mis. Kwaliteit gaat veel verder dan het product. Over zijn hoogwaardige 
afwerking of functionaliteit. Kwaliteit is wat de klant wil en nog meer. We willen en kunnen deze meerwaarde alleen aan onszelf toeschrijven, want ons bedrijf 
draait om niets minder dan de lucht die we inademen. Om aan de hoogste eisen van veiligheid en comfort te voldoen, moeten we meer doen dan alleen de gren-
zen verkennen van wat technisch haalbaar is. Het kwaliteitsniveau in Duitsland, dat grotendeels wordt bepaald door D+H, is ook bewust en specifiek opgenomen 
in de Europese en wereldwijde normen - voor en in het belang van de klant en de veiligheid van ons allemaal.

Kwaliteit - Presteren is waar vertrouwen om draait

Technologie “Made in Germany” - Creëer wat ingenieurs waarderen

Wat ons verbindt

Duitse techniek - de terminologie is een echte langlopende hit, die vandaag de dag nog steeds internationaal opvlamt als het gaat om kwaliteit”Made in Ger-
many” en de productielocatie Duitsland wordt besproken. Omdat het keurmerk nog steeds wordt voorafgegaan door zijn uitstekende reputatie. Als wereldwijde 
premium leverancier voelen wij ons natuurlijk thuis op internationaal terrein. Maar als regionaal verbonden familie- en ambachtsbedrijf weten we ook waar onze 
roots liggen. Uw D+H-technologie zal in de toekomst verder worden ontwikkeld en geproduceerd in Ammersbek bij Hamburg. Het is net zo veilig als onze pro-
ducten; alle componenten, zonder uitzondering, moeten meerdere keren met succes een interne stresstests doorstaan   en een echte topprestaties behalen voordat 
ze de Ammersbek poorten verlaten. Technologie die niet voor niets zo gewaardeerd wordt door onze klanten.

Elk product begint met een uniek kenmerk. En het juiste moment om met ons te praten. Met D+H kunt u vertrouwen op oplossingen die vandaag de maatstaven 
van morgen bepalen. Met uiterst nauwkeurige aandrijf- en besturingstechnologieën voor rookafvoer en natuurlijke ventilatie brengen we baanbrekende inno-
vaties in honderdduizenden gebouwen en zorgen zo, met ongeveer 500 medewerkers van de D+H Group wereldwijd, voor een optimaal binnenklimaat. Alsook 
zorgen we, in geval van brand, voor voldoende lucht. 
 
Met D+H bouwt u aan krachtige en intelligente aandrijf- en besturingsproducten, een flexibel en snel productiesysteem, een buitengewoon hoog niveau van 
ontwikkelingsexpertise, individuele service en het meest waardevolle en verbindende product: onze kennis.
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België 
Bulgarije 
Denemarken 
Estland 
Finland 
Frankrijk 
Groot-Brittannië 
Hongarije 
Ierland 
Italië 

Kazachstan 
Kroatië 
Letland 
Litouwen 
Luxemburg 
Nederland 
Noorwegen 
Oekraïne 
Oostenrijk 
Polen 

Portugal 
Roemenië 
Rusland 
Slovenië 
Slowakije 
Spanje 
Tsjechië 
Turkije 
Wit-Rusland 
Zweden

D+H Service- en verkoopnetwerk
Ons netwerk van ongeveer 130 gekwalificeerde D+H service- en verkooppartners in meer dan 50 landen is uniek. Dankzij deze intense aanwezigheid van ge-
selecteerde gespecialiseerde bedrijven bereikt D+H een onovertroffen lokale dienstverlening- en garandeert zo de hoge kwaliteitsnormen voor competente en 
complete diensten in alle delen van de wereld: van projectgerelateerde planning en advies, professionele montage tot onderhoud en een betrouwbare levering 
van reserveonderdelen.

D+H Europa
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D+H Mechatronic AG 
Georg-Sasse-Straße 28-32 
22949 Ammersbek 
Duitsland 
info@dh-partner.com 
www.dh-partner.com 

Faxnummers 
Hoofdkwartier: 
+49 40 / 60 565-222 
Internationale verkoop: 
+49 40 / 60 565-264

D+H Contact
Telefoonnummers 
Hoofdkwartier: 
+49 40 / 60 565-0 
Internationale verkoop: 
+49 40 / 60 565-219

D+H wereldwijd

Australië 
Brazilië 
Canada 
China 

Hong Kong 
Israël 
Maleisië 
Nieuw-Zeeland 

Verenigde Arabische Emiraten 
VS
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Inhoud
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Rook en warmte kunnen ontsnappen via luchttoevoeropeningen in de on-
derste wand en bovenste wand of plafond. De rook wordt afgevoerd in een 
stabiele rooklaaggrens boven het leefgebied van mensen waardoor vlucht- en 
evacuatieroutes worden vrijgehouden.

Waarom RWA?

Met RWA:Zonder RWA:

Rookventilatie redt levens en beschermt eigendommen

Giftige rook en extreme hitte hopen zich op in het gebouw en brengen men-
senlevens in gevaar.

Vergelijking zonder / met RWA

In het geval van een brand vormen rook en giftige dampen het grootste 
gevaar voor mensen. Als er brand uitbreekt, sterven 9 op de 10 mensen door 
vergiftiging door het inademen van zeer giftige dampen. Een gesloten ruimte 
wordt snel volledig rokerig door giftige brandrook waardoor vlucht- en red-
dingsroutes voor mensen in het gebouw worden geblokkeerd. 
Om deze reden is een snelle en veilige rookafvoer bijzonder belangrijk. Rook- 
en warmteafvoerapparatuur (RWA) leidt rook- en brandgassen op efficiënte 
wijze uit het gebouw waardoor mensenlevens kunnen gered worden. Ze 
worden aangestuurd door branddetectiesensoren en geven openingszones 
in de bovenwand of het plafond vrij, waardoor opstijgende hete rookgassen 

kunnen ontsnappen. In het onderste gedeelte van een gebouw daarentegen 
ontstaat een rookarme laag waardoor mensen in de door de brand getroffen 
omgeving kunnen ontsnappen en de brandweer gericht bij de brandhaard kan 
komen. 
Materiële activa binnen deze rookarme laag zijn voor rook en roet grotendeels 
beschermd. En het afvoeren van warmte voorkomt dat de thermische span-
ning op het gebouw ervoor zorgt dat de structuur van het gebouw instort.
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Nummer 1 in Duitsland op het gebied van rook- en warmteafvoer
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D+H biedt wereldwijd innovatieve standaard- en individuele oplossingen voor 
rook- en warmteafvoer (RWA). Wij ontwikkelen al meer dan 45 jaar produc-
ten voor uw veiligheid ingeval van brand. Aangezien D+H één van de eerste 
bedrijven is die natuurlijke RWA met gecertificeerde elektrische RWA-systemen 
heeft ontwikkeld, hebben we nu meer ervaring en competentie dan welke 
andere leverancier ook.  

Van rookafvoer in trappenhuizen tot complexe RWA-systemen voor grote 
gebouwen: D+H levert u een uitgebreid assortiment geteste en gecertificeerde 
producten voor rook- en warmteafvoer.

Bedieningsposten activering moge-
lijk maken door middel van een knop, 
met een geïntegreerde ventilatie-
functie

Brandalarm detecteert automatisch 
brand in gesloten ruimtes

Kettingaandrijvingen en 
tandheugelaandrijvingen openen 
RWA- en ventilatiekleppen doorlo-
pend en nauwkeurig

RWA compacte stuurkasten  
Met geïntegreerde rookafvoer- en 
ventilatieknop: registreert signalen 
van het brandalarm, evalueert de 
meetresultaten, stuurt de raamaandrij-
vingen en de ventilatiefunctie aan
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Wat moet ik doen om aan de eisen van de richtlijnen te voldoen?

 » Voer een risicoanalyse uit  » Bepaal beschermingsklasse

 » Pas beschermende maatregelen toe  » Conformiteit certificeren

 » Breng CE-markering aan

Mogelijke gevarenzones met elektrisch bediende ramen

Wettelijke basis

Risicobeoordeling en beschermende maatregelen

Doelstelling

Elektrisch bedienbare ramen (naar MaschRL 2006/42/EG)
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Plet- en snijgevaar bij de primaire sluitranden

Aandrijving (onvolledige machine)

Stootgevaar

Plet- en snijgevaar bij de secundaire sluitranden

Gevaarpunten tussen secundaire sluitranden en 
deurposten

Een machine is een eenheid van onderling verbonden onderdelen die zijn 
uitgerust met een aandrijfsysteem. Dit is anders dan rechtstreeks uitgeoefende 
menselijke inspanning, waarvan er ten minste één beweegbaar is. Het maakt 
niet uit of dit toestel al is voorzien van een aansluitkabel of is aangesloten op 
de voeding. De fabrikant is degene die de aandrijving of het aandrijfsysteem 
samenbrengt met het raam (bijv. metaalbewerker, raamfabrikant of RWA-in-
stallateur). De fabrikant van een machine of zijn gemachtigde moet ervoor 
zorgen dat er een risicobeoordeling wordt uitgevoerd om de gezondheids- 
en veiligheidseisen te bepalen die van toepassing zijn op de machine. Hij is 
fundamenteel aansprakelijk voor de juiste uitvoering van zijn risicobeoordeling 
en de uitvoering van de nodige beschermingsmaatregelen in de zin van de 
gangbare wetgeving - ongeacht in wiens naam hij handelt. Bij het ontwerp 
en de fabricage van de machine moet rekening worden gehouden met de 
resultaten van de risicobeoordeling.

Elektrisch bediende ramen zijn gevel- of dakelementen, uitgerust met een 
aandrijfsysteem, die veel worden gebruikt als onderdeel van rook- en warmte-
afvoersystemen (RWA) en ventilatiesystemen. Gebouwtypen en toepassingen 
hiervoor kunnen zeer verscheiden zijn. Automatisch, elektrisch bediende 
ramen kunnen een potentieel gevaar vormen. Hiermee dient men rekening te 
houden bij het opstellen van de specificaties. Ook installateurs, gebruikers of 
onderhoudspersoneel dienen hiermee rekening te houden door beschermen-
de maatregelen te implementeren. De weg naar een veilig, elektrisch bediend 
raam vereist een nauwkeurige risicobeoordeling. Dit omvat beoordeling van 
mogelijke gevaren, nemen van passende maatregelen en waarschuwen voor 
restrisico’s. Een risicobeoordeling vindt niet alleen plaats tijdens de montage, 
maar begint vroeg bij de planning.
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Voorbeelden van beschermende maatregelen

Beschermende maatregelen zijn deze die een risicovermindering bewerkstelli-
gen. Afhankelijk van het bestaande risico zijn verschillende beschermingsmaat-
regelen nodig om het risico te minimaliseren. Er zijn geen gestandaardiseerde 
beschermingsmaatregelen voor het gebruik van elektrisch bediende ramen. Bij 
het gebruik van elektrisch bediende ramen in gebouwen is altijd een gebouw-
gerelateerde risicoanalyse nodig om functioneel, economisch verantwoorde 
oplossingen te vinden! Beveiligingsmaatregelen kunnen volgens onderstaande 
tabel worden toegekend aan de volgende beschermingsklassen.  

De vereiste beschermingsklasse wordt bereikt door één van de 
genoemde maatregelen, die echter wel geschikt moeten zijn voor 
de specifieke toepassing. Maatregelen kunnen ook gecombineerd 
worden. Maatregelen met een hogere beschermingsklasse dekken 
ook een lagere beschermingsklasse.

Toewijzing van beschermende maatregelen

Beschermingsklasse 0 • Geen beschermende maatregelen vereist

Beschermingsklasse 1 • Waarschuwingen

Beschermingsklasse 2

• Toegang beveiligen door middel van structurele maatregelen of 
• Afgeronde, gewatteerde randen, sluitkrachten van 80 N tot 150 N, geen schaar of 
• Hoorbare waarschuwingssignalen of 
• Waarschuwingslichten of 
• NOODSTOP-schakelaar op het raam of 
• Verplaatsbare apparaten voor het raam die toegang verhinderen

Beschermingsklasse 3

• Dodemansbesturing zonder een hogere centrale besturing of
• Stop van de beweging 25 mm voor de eindpositie gedurende 10 s; activering van een optisch of akoestisch signaal; 

verdere beweging met signaal naar eindpositie of
• Langzame vleugelbeweging van max. 5 mm/s of
• Inschakelingsbreedte minder dan 8 mm of
• Afgeronde, beklede randen, lage sluitkrachten onder 80 N, geen schuifeffect

Beschermingsklasse 4

• Beveiligd door beveiligingen met contact, bijv. schakelstrips, contactsensoren of
• Beveiligd door een contactloze beveiligingsinrichting, bijv. fotocellen, lichtschermen of
• Dodemansbediening met geautoriseerde bediening per raam zonder een hogere centrale bediening  

(bijv. sleutelschakelaar) of
• Inschakelingsbreedte minder dan 4 mm of
• Toegang voorkomen door structurele maatregelen
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23 mm 77 mm
KA 34: 300 N, 11,8 mm/s
KA 54: 500 N, 11,8 mm/s

5 mm/s
150 ...
250 N

5 mm/s
150 N

Vergrendelingsgebieden

Beveiliging met D+H-aanwezigheidsmelder Loopsnelheden en krachten met de KA 34 / KA 54

Oplossingen van D+H

Akoestische waarschuwingssignalen (optie -AS2): 
De omvormer is uitgerust met een 2,3 kHz signaalgenerator. Bij de sluitbe-
weging van het raam klinkt er een akoestisch signaal. Instelling: 0,5 s pauze 
en 0,5 s signaal. Het volume en de timing kunnen worden aangepast met de 
D+H-software SCS.

Waarschuwingslichten: 
Een waarschuwingslamp kan rechtstreeks op de aandrijving of het eindpunt 
van de aandrijving worden aangesloten en geeft een visueel waarschuwings-
signaal tijdens het gehele sluitproces.

Bewegingsstop en akoestisch waarschuwingssignaal (optie -AS3): 
De omvormer is uitgerust met een 2,3 kHz signaalgenerator. Voordat het raam 
begint te sluiten, klinkt gedurende 4 s een akoestisch signaal, daarna begint 
het sluitproces. De aandrijving stopt op 25 mm van de gesloten positie van 
het raam gedurende 11 s. Wanneer het stoppen begint, klinkt er een akoes-
tisch signaal totdat de eindpositie is bereikt. De sluitsnelheid wordt over het 
hele gebied teruggebracht tot 5 mm/s. Het volume en de andere parameters 
kunnen worden aangepast met de D+H-software SCS.

Alle beveiligingsmaatregelen kunnen worden geïmplementeerd met D+H aandrijvingen. Met de standaardversie kunnen al verschillende beschermingsmaatregelen 
worden genomen. Daarnaast zijn alle andere beschermingsmaatregelen mogelijk door middel van opties. De opties zijn op vele D+H-aandrijvingen beschikbaar.

Beveiligd door beveiligingsinstellingen (optie -SKS): 
Voor alle D+H aandrijvingen met BSY + -technologie kunnen beveiligingsmo-
dulen met of zonder contact rechtstreeks op de aandrijving of de aandrijf-
groep worden aangesloten. Als alternatief kan een sluitkantbeveiligingsmo-
dule worden gebruikt voor de aandrijving waarop de beveiligingsinrichting is 
aangesloten.

Waarschuwingen: 
Elke D+H aandrijving wordt geleverd met een sticker met een waarschuwing. 
Deze dient op het elektrisch bediende raam bevestigd te worden.

Langzame vleugelbeweging: 
Op de laatste 100 mm in de DICHT-richting is de loopsnelheid van alle D+H 
aandrijvingen standaard begrensd op 5 mm/s. Dit kan ook worden verminderd 
met de D+H SCS-software en is verkrijgbaar als een optie.

Sluitkrachten 80 N tot 150 N: 
Bij de meeste D+H aandrijvingen (behalve ZA, DXD en CDP) is de standaard 
sluitkracht beperkt tot 150 N voor de laatste 100 mm. In deze fase wordt 
bovendien de snelheid teruggebracht tot 5 mm/s. De parameters kunnen 
worden aangepast met de D+H SCS-software.

Dodemanssturing: 
Alle D+H-bedieningspanelen worden bij productie ingesteld op aanraakmo-
dus. Dit betekent dat de aandrijvingen alleen draaien zolang de ventilatieknop 
wordt ingedrukt.

Dodemanssturing met geautoriseerde bediening: 
Alle D+H aandrijvingen zijn ook te bedienen met de sleutelventilatieknop en 
zijn daardoor beveiligd tegen onbevoegd gebruik.
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Start

Festlegung von Nutzung, Einsatz
und Verwendung des fenstersStart

Definitie van het gebruik, de toe-
passing en het gebruik van het raam

Identificatie van de gevaren

Risicobeoordeling

Risicobeoordeling om de 
beschermingsklasse te bepalen

Voldoet het raam aan de 
beschermingsklasse?

Risicovermindering door bescher-
mende maatregelen te definiëren

Risico-
analyse

Risico-
beoordeling

Einde

nee
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E2E1

N2N1 N3 N4

S1 S1 S1S0 S0 S0S2 S2 S2

0 1 2 3 4

Start

Montagepositie

Gebruik

Controle Controle Controle

Beschermingsklasse

Bepaling van de beschermingsklasse

BRONVERWIJZING: De inhoud van het informatieblad komt gedeeltelijk overeen met een publicatie van de ZVEI.

Risicobeoordeling

Risicobeoordeling

SYMBOOL UITLEG: -- zeer laag risico | - klein risico | o gemiddeld risico | + hoog risico | ++ hoger risico | +++ zeer hoog risico

Voorbeeld inbouwsituatie Risicoclassifi-
catie

Risicoparame-
ters

a) Inbouwhoogte van de onderkant van de vleugel minimaal 2,5 m boven de vloer of het vaste toegangsniveau 
b) Vaste installaties voor het raam die toegang verhinderen 
c) Vensterbanken of deurposten waardoor de gebruiker geen vrije toegang tot het raam heeft

- E1

De montagehoogte van de onderkant van de vleugel boven de vloer of het toegangsniveau is minder dan 2,5 m en 
het raam is vrij toegankelijk ++ E2

Gebruik van ruimte

Commerciële ruimtes waarvan de gebruikers zijn ingeleid in de technologie  
(bijv. kantoor-, industriële ruimtes) - N1

Woonkamers waarvan de bewoners zijn ingeleid in de techniek,  
of ruimtes waarvan gebruikers / bezoekers de gevaren kunnen inschatten of onder toezicht staan o N2

Kamers die bedoeld zijn voor het reguliere verblijf van mensen die niet kunnen worden ingeleid over hoe ze er veilig  
gebruik van kunnen maken (bijv. verkoop, ontmoetingsplaatsen, ...) + N3

Kamers die bedoeld zijn voor het reguliere verblijf van personen die bescherming nodig hebben of die niet kunnen  
begrijpen (bijv. kleuterscholen, scholen, ziekenhuizen, ...) +++ N4

Controle/ Onderhoud

Handmatige bediening zonder zelfvergrendeling (dodemansbediening) met visuele bediening  
van alle ramen (bijv. gebruik van een sleutelschakelaar) -- S0

Handmatige bediening met zelfvergrendeling met visuele inspectie van alle ramen - S1

Automatische bediening (bijv. wind/regenregeling, gebouwbeheersystemen) 
of handmatige bediening zonder visueel contact met alle ramen ++ S2
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OK

Externe aansturing

RWA-bedieningspost

Ventilatiedrukknop
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Toepassingsvoorbeeld

Basiskennis CPS-M

De CPS-M is een modulair RWA-systeem dat, bij brand, verantwoordelijk is voor de rook- en warmteafvoer van het gebouw.  
 
De CPS-M stuurt met behulp van brandmelders, of met bediening van controlepunten bij brand, elektromotoraandrijvingen aan om zo de bestaande ramen te 
openen voor natuurlijke rookafvoer.

Inleiding

Componenten
Er worden vier verschillende modules gebruikt voor de uitvoering van de individuele taken en het voorzien van verschillende interfaces ...  
 
- De regelmodule is verantwoordelijk voor de interne communicatie tussen het controlecentrum en voor de communicatie met andere controlecentra. Deze is  
 slechts één keer per centrale nodig.  
- De voedingsmodule is verantwoordelijk voor de voeding van de centrale via externe schakelvoedingen en voor het opladen van de noodstroomaccu’s. Afhanke 
 lijk van de algehele prestaties van het systeem, kan het aantal worden bepaald dat nodig is voor een controlecentrum.  
- De aandrijvingen en ventilatieknoppen zijn aangesloten op de actuatormodule. Afhankelijk van het aantal aandrijvingen en de afzonderlijk toegewezen brand 
 compartimenten kan het aantal actuatormodules op elk moment worden aangepast.  
- De brandmelders en controlepunten worden aangesloten op de triggermodule. Ook hier moet het aantal modules worden aangepast aan het aantal   
 brandmelders en RWA-bedieningspunten alsook aan de afzonderlijk aangestuurde brandsecties.  
 
... die op 3 verschillende modulebassisen kunnen worden gestoken.  
 
- De basismoduledrager dient voor de regelmodule en de eerste voedingsmodule van elke CPS-M stuurkast als verbinding met andere modules.  
- De uitbreidingsmoduledrager wordt gebruikt voor, zowel de actuatormodule als de triggermodule, om het systeem te kunnen uitbreiden.  
- De voedingsmoduledrager zorgt voor de integratietaak en de scheiding van individuele centrale secties op het voedingsniveau.  
 
Terwijl de modules zelf de individuele taken van de centrale op zich nemen, zijn de moduledragers verantwoordelijk om de montage op TS 35 DIN-rails te 
realiseren. Anderzijds zijn de geïntegreerde plug-in connectoren verantwoordelijk voor de aanvoer en communicatie. Om de veilige werking van de centrale te 
garanderen zijn extra modules nodig, zoals bijv. temperatuursensor of busafsluitmodule.
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Onderhoud

De functies van de afzonderlijke modules worden ook in de SCS-software ingesteld. Met de actuatormodule kan bijvoorbeeld de opslagwerking in de OPEN- en 
DICHT-richting apart worden ingesteld voor elke motoruitgang. 
De digitale in- en uitgangen kunnen in RWA- of ventilatieverbindingen worden gestoken en van functies worden voorzien. Afhankelijk van de gebruikte link zijn 
verschillende functies beschikbaar.

Functies

De toewijzing van de verschillende brandcompartimenten en de bijbehorende toewijzing van de actuatormodule-groepen aan trigger-modulelijnen, evenals de 
toewijzing en het gebruik van de beschikbare digitale in- en uitgangen zoals bijvoorbeeld ventilatieknoppen, worden geparametreerd met behulp van de SCS-tool.  
 
In de SCS-tool kunnen ook verschillende instellingen op het gebied van het gedragspatroon voor de afzonderlijke modules worden geselecteerd. Zelfs in een net-
werk dat uit meerdere controlecentra bestaat, kan de parametrering voor alle deelnemers - of het nu controlecentrum of ACB-aandrijving (Advanced Communica-
tion Bus) is - vanuit één positie worden overgedragen.

Parametrering
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Bij de actuatormodule kan ook het actuatortype worden geselecteerd. Hiermee kunt u kiezen tussen poolomschakelbare - en ACB-aandrijvingen.  
 
De CPS-M kan met de ACB-aandrijvingen, dankzij de bustechnologie, interageren en de informatie gebruiken voor een betere en veiligere bediening. Elke 
ACB-aandrijving wordt, dankzij de buscommunicatie, afzonderlijk bewaakt door de besturingscentrale. Op deze manier wordt ook de lijnbewaking naar de aan-
drijvingen gerealiseerd en wordt afgezien van het gebruik van een eindmodule.  
 
Bij het selecteren van de poolwisselaandrijving van het type actuator, is het mogelijk om een   stop-hold-functie te activeren die vereist is voor aandrijvingen van 
andere fabrikanten. Dit voorkomt onbedoelde beweging van de aandrijvingen onder belasting in spanningsloze toestand.  
 
OPMERKING: Bij gebruik van de stop-hold functie kan lijnbewaking volgens EN 12101-09 niet gegarandeerd worden.  
 
Niet alle D+H aandrijvingen hebben de beschreven stop-hold functie nodig!

Actuatortype

Ingeval van RWA wordt de CPS-M bediend via de genoemde RWA-bedieningspunten om de ramen in combinatie met D+H aandrijvingen met de hoogst mogelij-
ke snelheid te openen. Ook aandrijvingen van andere fabrikanten kunnen worden aangesloten en bediend, maar openen bij twijfel met een lagere snelheid.  
 
Daarnaast heeft de CPS-M een ventilatie comfortfunctie waarmee ook de ramen kunnen worden bediend. Hier is de snelheid geoptimaliseerd voor een bijzonder 
lage geluidsemissie. Het wordt bediend met behulp van standaard ventilatieknoppen.  
 
Het aanraakpaneel in de behuizing van de CPS-M kan ook worden gebruikt om de systeemstatus van het systeem en de individuele statussen van de in- en uit-
gangen weer te geven alsook om basisfuncties uit te voeren. De gecontroleerde bediening van het systeem is ook mogelijk zonder aanraakscherm. Het controle-
centrum kan vervolgens worden bediend door knoppen en bedieningspunten met elkaar te verbinden.

De opstelling van de modules is vrij. Er moet rekening worden gehouden met het gebruik van verschillende compartimenten met extra voedingsmodules in com-
binatie met schakelvoeding. De regelmodule en de eerste voedingsmodule worden standaard op de eerste plaats gepositioneerd. Actuactor- en triggermodules 
kunnen dan vrij worden gepositioneerd. We raden aan om het pad met de laagste belasting te volgen en, indien mogelijk, de gebruikte actuatormodules op de 
respectievelijke voedingsmodules van de centrale secties te plaatsen.

Moduleopstelling / Definitie van compartimentering
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Toepassing
De CPS-M wordt meestal gebruikt in grote gebouwen. Dankzij de modulaire opbouw van het controlecentrum kan het in verschillende faciliteiten worden ge-
bruikt.

 » Gebouwen met een groot volume
 » Ondergrondse garages
 » Parkeergarages
 » Wolkenkrabbers
 » Wegtunnel
 » Horizontale evacuatieroutes
 » Industriële en productiefabrieken
 » Winkel- en logistieke centra
 » Energiecentrales en verwarmingssystemen

Basiskennis van mechanische RWA met CPS-M1-MRA
Invoering
Zoals gezien in het vorige hoofdstuk “Basiskennis van de CPS-M” is de besturing modulair opgebouwd. Deze eigenschap geeft de flexibiliteit om een   oplossing 
op maat te leveren die voor elk project individueel aanpasbaar is. De mogelijkheid bestaat om zelfs de meest complexe brandscenario’s aan te pakken. Deze 
eigenschap geldt zeker ook voor mechanische RWA-systemen: een speelveld waarop onze CPS-M zich bijzonder comfortabel voelt en zijn volledige potentieel kan 
ontwikkelen.  
 
Naast de gebruikelijke sensoren voor RWA-toepassingen zoals rookmelders en handmatige activeringsapparatuur, verwerkt de CPS-M ook informatie van bijvoor-
beeld koolmonoxide-, stikstofoxide- of LPG-sensoren, nuttig bij uitlaatgassen van auto’s in ondergrondse garages. Maar een ventilatiescenario - getriggerd door 
koolmonoxide is ook denkbaar. De flexibiliteit van de CPS-M gaat verder in de mogelijkheden om ventilatoren aan te sturen: ze kunnen worden aangestuurd via 
frequentieomvormers, softstarters of rechtstreeks via contactors. De volledige mate van aanpasbaarheid van de besturing wordt uiteindelijk duidelijk gemaakt 
door de SCS-software waarmee deze geprogrammeerd wordt. Een groot aantal vrij toewijsbare programmeeropties, die vooral handig zijn voor mechanische 
RWA-toepassingen, zijn beschikbaar om elke uitdaging, hoe complex ook, op te lossen. Volledig individueel en zonder enige verplichting voor PLC-fabrikanten en 
hun complexe programmering. De CPS-M ondersteunt het open Modbus RTU-protocol waardoor een probleemloze verbinding met een gebouwbeheersysteem 
mogelijk is.  
 
Als de besturing zijn grenzen bereikt, wordt het in een mum van tijd een echte teamspeler. Via AdComNet kunt u meerdere systemen met elkaar verbinden, zodat 
er praktisch geen project te omvangrijk is voor de alleskunner CPS-M.

Mogelijke systeemcomponenten
De volgende systeemcomponenten kunnen samenwerken met de CPS-M1-MRA:

Planningsmogelijkheden

Optie 2: ventilatietoepassing 
Een CO² -sensor meldt bijvoorbeeld een verhoogde gasconcentratie. De CPS-M opent ramen als toevoerluchtopening en start de ventilator om de vervuilde lucht 
uit het gebouw te leiden.

 » Dak-, muur- en kanaalventilatoren (met verschillende startmodi)
 » 24 V DC of 230 V AC brandkleppen en / of rookafvoerkleppen
 » 24 V DC of 230 V AC aandrijvingen voor ramen, deuren en poorten
 » Brandmelders, handmatige rookafvoerkloppen (D+H), rookmelders en gebouwbeheersystemen
 » Evenals andere componenten die worden gebruikt in een mechanisch RWA-systeem

Optie 1: Mechanisch rookafvoersysteem 
De rook werd gedetecteerd in een brandcompartiment. De CPS-M wordt op een alarmstatus gezet, de toevoerluchtopeningen worden geopend, de ventilatoren 
voor de rookafvoer worden gestart.
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Dakventilator

Rookmelders van D+H

Rookafvoerknop van D+H

Rookafvoerklep / Jaloeziedempers

CPS-M1-MRA sturing van D+H

RZN-M stuurkast van D+H

Ventilatieopening door bijv. een D+H aandrijving (bijv. CDC-serie)

Rookafvoerschacht
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Toepassingen voor EN 12101-2

De geteste raamprofielen zijn te herkennen aan de CE-markering:

De geteste componenten mogen niet worden vervangen door andere componenten.

RWA-gecertificeerde raamprofielen worden geïnstalleerd om hete rookgassen 
te evacueren ingeval van brand. Dit verzekert   rookvrije ruimtes dicht bij de 
vloer en op de vluchtroutes. Sinds september 2006 moet de EN 12101-2 norm 
worden toegepast op alle RWA-gecertificeerde raamprofielen. Deze specifi-
ceert de eisen en testmethoden voor RWA-gecertificeerde raamprofielen.  

Een RWA-gecertificeerd raamprofiel bestaat uit volgende componenten: elek-
tromotoraandrijving met de bijbehorende componenten (beugel, fittingen), de 
vulling (glas, paneel) en de RWA-opening met de bijbehorende componenten.

 » Openingstijd ≤ 60 s
 » Aërodynamische oppervlakte
 » Functionele betrouwbaarheid
 » Sneeuwlast
 » Windlast
 » Lage omgevingstemperaturen
 » Hittebestendigheid

De goedgekeurde RWA-gecertificeerde raamprofielen hebben de volgende individuele tests doorstaan:

RWA-gecertificeerde raamprofielen : heel gemakkelijk
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1. Aanvraag bij een aangemeld testcentrum van D+H  
2. Testen volgens de gespecificeerde prestatieklassen  
3. Aanvraag van een certificaat van prestatiebestendigheid  
4. Oprichting van een productiecontrole in de fabriek (FPC)  
5. Verkrijgen van het certificaat van prestatiebestendigheid

De weg naar de CE-markering en het certificaat van prestatiebestendig-
heid van de RWA-gecertificeerde raamprofielen

D+H Euro-RWA-fabrikantensamenwerking

Conventioneel RWA-venster

Geen extra kosten op D+H-producten!

RWA-gecertificeerde raamprofielen naar EN 12101-2

De voordelen op een rij:

De CE-markering van RWA-producten vereist een gedefiniëerde testvolgorde voor het product en de fabrikant. 
De stappen die nodig zijn om het certificaat af te geven zijn:

D+H Euro-RWA is een unieke en optimale oplossing voor de productie van een RWA-gecertificeerd raamprofiel. Hiervoor is het profielsysteem in combinatie met 
de D+H aandrijfsystemen getest en gecertificeerd. Deze systeemtesten worden gebruikt door de raamfabrikant. 
Voor de productie van RWA-gecertificeerde raamprofielen volgens EN 12101-2 werken de D+H partner en de raamfabrikant als volgt samen:

1. De D+H partner berekent een RWA-gecertificeerd raamprofiel op basis van het momenteel geldige certificaat van prestatiebestendigheid.  
2. De raamfabrikant vervaardigt het raam conform deze specificaties en de geldende fabrieksrichtlijnen en verwerkingsvoorschriften van het toegepaste  
  profielsysteem.  
3. De raamfabrikant zorgt voor in-house productiecontrole (FPC).  
4. Het raam wordt door de raamfabrikant in het pand geplaatst conform de verwerkingsinstructies van de profielsysteemfabrikant.  
5. De raamfabrikant brengt de CE-markering van de D+H partner aan op het RWA-gecertificeerd raamprofiel.  
6. De D+H partner beoordeelt jaarlijks de FPC-processen in het bedrijf van de raamfabrikant en stelt een auditrapport op.

 » Hoogste beveiliging met gerenommeerde testinstituten (IFI Aken, VdS en MPA)
 » Geen extra kosten voor RWA-gecertificeerde raamprofielen
 » Grootste assortiment EN-oplossingen op de markt
 » Maximale planningszekerheid met Euro-RWA
 » Berekeningen met myCalc (een gespecialiseerde software) voor RWA-gecertificeerde raamprofielen
 » Aanmaken van EN-documenten zoals specificatie, prestatieverklaring, CE-label, EN-testspecificatie, EN-instructies voor gebruik in 17 talen
 » Talrijke gecertificeerde gespecialiseerde bedrijven (Euro-RWA-partners) ook bij u in de buurt
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Hybride ventilatie is de combinatie van gemotoriseerde ramen en een afzuigventilator. Het wordt overal 
toegepast waar ventilatie moet worden gegarandeerd onder moeilijke klimatologische omstandigheden.

Bij eenzijdige ventilatie kunnen ramen maar aan één zijde van een ruimte geopend worden. Door de 
beperkte luchtuitwisseling wordt deze methode toegepast in kleinere ruimtes met een lage menselijke 
blootstelling.

Dwarsventilatie wordt bereikt door ramen te openen in twee of meer externe ruimtes. Als gevolg van de 
verschillen in winddruk op de gevels bereikt deze methode een optimale luchtverversing, zelfs in grotere 
en diepe ruimtes.

De ventilatie wordt geregeld afhankelijk van de respectievelijke thermische-, luchthygië-
ne- en energiebehoeften. Intelligente regelsystemen evalueren het heersende weer en de 
binnenluchtcondities zoals binnentemperatuur, binnenluchtvochtigheid, kooldioxidegehalte, 
buitentemperatuur, windsnelheid en neerslag.  
 
Als de ramen vervolgens worden geopend door een elektromotor wordt een gerichte uitwis-
seling gegenereerd van warme, muffe binnenlucht door verse buitenlucht. Dit effect wordt 
bekomen door de temperatuurverschillen tussen binnen en buiten, de thermische stimulans in 
het gebouw en de windcondities er rondom.

Gecontroleerde natuurlijke ventilatie kan op verschillende manieren worden geïmplementeerd:

Ventilatie: maar hoe?

Eenzijdige ventilatie

Functioneel principe van gecontroleerde natuurlijke ventilatie

Gezond klimaat - volledig natuurlijk

De drie basisprincipes van gecontroleerde natuurlijke ventilatie

Hybride ventilatie

Bij gecontroleerde natuurlijke ventilatie kan het binnenklimaat uitsluitend worden geregeld door het gebruik van natuurlijke, vrij beschikbare energiebronnen en 
thermische effecten. Deze procedure is niet alleen eenvoudig, goedkoop en effectief maar zorgt ook voor een bijzonder gezond en behaaglijk binnenklimaat.

Dwarsventilatie
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 » Lagere investeringskosten, aanzienlijk minder technische inspanning voor installaties
 » Lagere onderhouds- en servicekosten (onderhoudsvrije technologie)
 » Lager energieverbruik (geen actieve koeling of ventilatoren)
 » Kortere bouwtijden dankzij snelle installatie en inbedrijfstelling
 » Aanzienlijk minder benodigde ruimte (geen distributieschachten en kanalen)
 » Lagere CO2 -emissies

Gecontroleerde natuurlijke ventilatie is een uiterst milieuvriendelijk, gezond en goedkoop alternatief voor mechanische ventilatie.

Met intelligente besturingen en raamaandrijvingen van D+H kan heel individueel een bijzonder aangename en comfortabele ruimtelijke sfeer worden gecreëerd. 
Frisse lucht komt naar behoefte binnen in het gebouw en de muffe lucht kan ontsnappen.

 » Optimale luchtverversing en een gezond binnenklimaat, ook buiten de gebruiksuren
 » Voorkomen van vochtschade en schimmelvorming door constante afvoer van vocht
 » Vraaggestuurde nachtkoeling van de verwarmde gebouwopslagmassa’s in de zomermaanden
 » Voorkomen van te droge en slechte lucht, wat vaak leidt tot gezondheidsproblemen bij mechanische ventilatie (sick building syndroom)

De voordelen op een rij:

Het eigentijdse alternatief voor mechanische ventilatie
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AdComNet (Advanced Communication Network) is de bustechnologie van D+H waarmee decentraal geplaatste standaard RWA-regelingen kunnen worden geïn-
tegreerd in eenvoudig en flexibel programmeerbare rook- en ventilatieconcepten. De modulaire netwerktechnologie is het eerste VdS-gecertificeerde bussysteem 
voor RWA op de markt.

AdComNet: modulair en flexibel

 » Groot besparingspotentieel door minder bekabeling, aanzienlijke vermindering van kabeldoorsneden en lengtes
 » Slechts een tiende van het gebruikelijke stroomverbruik per node dankzij “Low-Power” technologie
 » Kostenbesparingen bij het ontwerp en de dimensionering van de RWA-besturingen door de verminderde behoefte aan batterijvermogen en afmetingen
 » Bij stroomuitval is geen speciale voeding nodig, de uitgangstoestanden blijven behouden
 » Speciale systeemintegrators zijn niet vereist

De voordelen op een rij:

Een complex rookafvoerscenario, gemakkelijk en veilig gecontroleerd

AdComNet - De veilige RWA-bus
Comfort en veiligheid intelligent met elkaar verbonden

Het modulaire, gedecentraliseerde bussysteem is ontworpen als een duur-
zame, economische oplossing voor alle soorten gebouwen waarin, naast 
RWA-systemen, natuurlijke ventilatiesystemen worden gebruikt. Omdat het 
bussysteem eenvoudig kan worden geherprogrammeerd bij een nieuwe 
ruimteindeling, is AdComNet ideaal voor gebouwtypes met gedifferentieerde 
eisen voor RWA en ventilatie, zoals gebouwen met meerdere verdiepingen en 
brandcompartimenten (kantoor- en administratiegebouwen, scholen, ontmoe-
tingsplaatsen, productiehallen, etc.).  

Uitbreidingen of aanpassingen aan het systeem zijn op elk moment mogelijk, 
zowel tijdens de constructie en installatie als tijdens latere renovaties of exten-
sies. Rookzones, verbruikers- en zonegroepen en de bijbehorende veldappara-
tuur kunnen opnieuw worden geprogrammeerd zonder kabels te verwisselen. 
Complexe en dure nieuwe installaties en bekabeling zijn niet meer nodig.

Met AdComNet zijn de conventionele controlecentra zo met elkaar verbonden 
dat, afhankelijk van het gebruik van de ruimte, complexe scenario’s voor het 
openen en sluiten van ramen of andere ventilatiesystemen mogelijk zijn. Bijv. 
met rookafvoer: als er brand uitbreekt op een verdieping, gaan de gesloten 
ramen op de verdieping direct open en wordt de gevaarlijke rook naar buiten 
afgevoerd. Op de andere verdiepingen die niet door de brand zijn getroffen, 

sluit AdComNet de geopende ramen om het binnendringen van giftige gassen 
uit de brand te voorkomen. Ook worden de gesloten ramen in het trappen-
huis automatisch geopend om deze vluchtroute rookvrij te houden. Doordat 
het bussysteem de onafhankelijke segmenten opdeelt, blijven de afzonderlijke 
brandcompartimenten functioneel, zelfs als de communicatie wordt onder-
broken.
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Toepassingsvoorbeeld
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Basis kennis ACB

Naar de ACB- 
planningshandleiding

In het algemeen is een bus een systeem voor datatransmissie tussen verschil-
lende deelnemers via een gemeenschappelijk transmissiepad. Tegenwoordig 
vinden we een grote verscheidenheid aan bussystemen, bijvoorbeeld in de 
auto (CAN-bus) of in de slimme woning (KNX, LON, BACnet, etc.) De belang-
rijkste deelnemers aan een rookafvoer- en ventilatienetwerk zijn veelal gebou-
wentechniek, raamaandrijvingen en de controlecentra. Protocollen worden 
gebruikt als transmissiepaden om te voldoen aan de vereisten voor systeemin-
terne, veilige en stabiele communicatie. Deze protocollen kunnen zowel via 
radiosignaalen als via kabel worden getransporteerd. Met een bepaald type 
informatie-uitwisseling op één van deze protocollen, kunnen de individuele 
apparaten “met elkaar communiceren”, d.w.z. informatie uitwisselen. Voordat 

de wekker afgaat, gaan de luiken langzaam open. Zonlicht valt de kamer bin-
nen en de koffiemachine start automatisch in de keuken. Tegelijkertijd bepaalt 
de verwarming de behaaglijke temperatuur in de badkamer en springt de te-
levisie in de woonkamer naar het laatste nieuws. Dit klinkt allemaal als luxe en 
toekomstgericht, maar door moderne bussystemen is het in veel huishoudens 
al lang onderdeel van het dagelijks leven. Zelfs in grote gebouwencomplexen 
zoals scholen, kantoren of hotels regelt het zogenaamde gebouwbeheersys-
teem (GBS) tegenwoordig steeds meer automatisch. Alle “slimme” apparaten 
met elkaar verbinden om de gebruiker maximaal comfort en energetische 
voordelen te bieden.

Wat is een bussysteem?
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Met behulp van het door D+H nieuw ontwikkelde bussysteem, de Advanced 
Communication Bus (ACB), kunnen raamaandrijvingen nu ook direct in een 
bestaand gebouwautomatiseringssysteem worden geïntegreerd. Op deze 
manier kunnen de ramen volledig automatisch openen en sluiten, afhankelijk 
van het weer en de binnenluchtcondities.  

Via het gebouwbeheersysteem (GBS) kunnen ACB-aandrijvingen alleen in 
ventilatiestand worden bediend. Gebruik van rookafvoer (RWA) functies zoals 
hoge snelheid vereist integratie in de digitale rookafvoer regeleenheid (CPS-M) 
van D+H. ACB is gebaseerd op het open Modbus RTU-protocol, waardoor 
integratie in een gebouwbeheersysteem kinderspel wordt.

De ramen spreken ACB

De eerste stap bij het plannen van projecten is te weten hoeveel vensters en 
dus aandrijvingen er in het gebouw nodig zijn. Het aantal Modbus-slaafaan-
drijvingen per Modbus-master is beperkt tot 32. Dit garandeert een vrijwel 
onmiddellijke communicatie tussen de aandrijvingen. De beperking van het 
aantal aandrijvingen is gelinked aan de maximale kabellengte in het Modbus-

systeem, namelijk 200 m. Aangezien elke aandrijving een aansluitkabel van 
ca. 2 m heeft, is dit bij 32 aandrijvingen 64 m kabellengte. Er blijft dan 136 m 
over. Met een gemiddelde afstand van 4 m tussen twee ramen komt echter 
nog eens 128 m (4 m x 32 m) bij de 64 m, waarmee de lijnlengte van 200 m 
bijna is bereikt.

Correcte en veilige planning

Modbus: de Engelse onder transmissieprotocollen
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Verschillende fabrikanten hebben in de loop van de tijd een groot aantal 
transmissiesystemen ontwikkeld die slechts incidenteel tot internationaal er-
kende normen behoren. Eén van de protocollen die is aangeslagen is Modbus 
RTU. Het wordt beschouwd als een onmisbaar onderdeel binnen de industriële 
communicatie en heeft ook een rol gespeeld op internationale markten op 
het gebied van wonen. Veel applicaties en apparaten zijn uitgerust met een 
Modbus-interface. Door zijn relatief éénvoudige structuur kan Modbus ge-
makkelijk worden geïntegreerd en is het zeer stabiel in vergelijking met andere 
systemen. Het is dus een taal die uitstekend geschikt is voor bijvoorbeeld de 

gebouwbeheertechnologie. Er zijn zogenaamde gateways voor gebouwen 
waarin andere bussystemen, zoals BAC-net of KNX, alle technische functies 
besturen (de D+H-gateway is de ACN-GW501-MRTU-0200). Deze vertalen 
de andere informatietalen naar het gemeenschappelijke Modbus-protocol. 
Gezien vanuit dit oogpunt is er geen taal die Modbus niet kan begrijpen en is 
Modbus dus het Engels, de wereldtaal, onder de transmissieprotocollen. Op 
basis van de voordelen van dit systeem besloot D+H om zijn ACB-technologie 
te baseren op het open Modbus RTU-protocol.
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ACB-Aandrijvingen ACB-Aandrijvingen 

GBS

Toegevoegde waarde van ACB-aandrijvingen

De RTU achter Modbus staat voor “Remote Terminal Unit”, d.w.z. “Externe Eenheid Terminal”. Waarom extern? Dit verwijst naar de master / slave-architectuur van 
het Modbus RTU-protocol. Dit werkt als volgt: een apparaat, bijvoorbeeld het GBS, een computer of een aanraakscherm, neemt de masterbeheerfunctie over en 
stuurt instructies naar de “externe” slave - bijvoorbeeld een D+H ACB-omvormer. Deze ontvangt het signaal en voert vervolgens de instructies uit.

Modbus RTU - de technische weergave

We hebben al duidelijk gemaakt dat de ACB-aandrijvingen voor ventilatie-
doeleinden rechtstreeks door de gebouwautomatisering kunnen worden 
aangestuurd. Maar wist u dat het heel precies kan worden bestuurd? De 
nauwkeurige positieregeling maakt deel uit van de programmering van het 

GBS-systeem of de D+H-software SCS. Moeten de ramen in de zomer met een 
kleine opening van ongeveer 10 procent openen? Of liever 80 procent voor 
krachtige duwventilatie? Alle details over het programmeren zijn te vinden in 
de D+H planningshandleiding.

Programmeren gemakkelijk gemaakt
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Brandmelder

ACB-Aandrijvingen ACB-Aandrijvingen 

ACB-Aandrijvingen ACB-Aandrijvingen 

ACB-Aandrijvingen ACB-Aandrijvingen 

1. Verdieping

2. Verdieping

Gelijkvloers

RWA-bedieningspost

(ACN-GW501-MRTU-0200)

GBS
Modbus-gateway

Netwerken tussen CPS-M- en ACB-
-aandrijvingen

 » Bidirectionele buscommunicatie tussen D+H besturingen en D+H aandrijvingen
 » Parametreerbaar via D+H besturing en D+H SCS-software via pc of tablet met Windows-besturingssysteem
 » Meerdere aandrijvingen kunnen worden gecombineerd om een   aandrijfgroep te vormen en zo synchroon te gaan
 » De aandrijving wordt op de millimeter nauwkeurig in- en uitgeschoven dankzij de nauwkeurig geplaatste bediening
 » Alle statusmeldingen, zoals de exacte openingsslag of de OPEN en GESLOTEN status, kunnen via de ACB uitgelezen worden

Live communicatie met de omvormer
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Om handelsbarrières binnen de Europese Unie weg te nemen, werd in 1989 de Construction Product Directive (CPD) geïntroduceerd. Dit moet zorgen voor een 
uniform systeem voor het testen, certificeren en vervolgens labelen van bouwproducten. De nieuwe Bouwproductenverordening is van kracht sinds 9 maart 2011, 
meer informatie hierover hieronder.  
 
Met de CE-markering van het product verklaart de fabrikant dat het voldoet aan alle Europese richtlijnen die relevant zijn voor zijn product.  
In het geval van elektromechanische componenten voor rook- en warmteafvoer zijn dit de Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU) en de EMC-richtlijn (2014/30/EU). 
Speciaal voor aandrijvingen verklaart de fabrikant ook te voldoen aan de Machinerichtlijn (2006/42/EG).  
Voor bouwproducten die vallen onder een geharmoniseerde Europese norm (bijv. EN 12101-10), verklaart en bevestigt de fabrikant met het aanbrengen van de 
CE-markering dat producten daadwerkelijk de productservices leveren die in de prestatieverklaring staan   vermeld.

CE-markering, het paspoort voor producten in de Europese Unie

Verschil tussen de bouwproductenrichtlijn en de bouwproductenverordening

Goedkeuringen / richtlijnen

De nieuwe verordening Bouwproducten is van kracht sinds 9 maart 2011. De vorige Bouwproductenrichtlijn werd volledig vervangen door de nieuwe Bouwpro-
ductenverordening (CPR) op 1 juli 2013.  
 
De nieuwe Bouwproductenverordening (CPR) is al in de respectievelijke landen met het karakter “Verordening” automatisch omgezet in nationale wetgeving 
zonder de noodzaak van een nieuwe nationale rechtshandeling. Dit is één van de belangrijkste redenen waarom een   bouwproductverordening is ingevoerd.  
 
In tegenstelling tot de bouwproductrichtlijn (CPD), sinds de bindende toepassing van de bouwproductverordening (CPR), heeft de fabrikant de conformiteit ver-
klaard van zijn product met alles wat relevant is voor de Europese richtlijnen evenals met de door hem afgegeven prestatieverklaring. De fabrikant mag voor alle 
andere essentiële kenmerken n.p.d. (no performance determined) aangeven. Volgens de Construction Products Ordinance hoeft de fabrikant niet te specificeren 
welk essentieel kenmerk hij moet bieden.  
 
Voorbeeld: Een RWA-gecertificeerd raamprofiel heeft in wezen de taak om hete rookgassen af te voeren door middel van een nauwkeurig gemeten aërodyna-
misch gebied. Een fabrikant is echter niet verplicht om informatie over de aërodynamische vrije doorsnede te verstrekken noch om dit te laten controleren. In 
plaats daarvan kan hij theoretisch alleen een windbelastingsklasse specificeren van bijvoorbeeld WL 1500. We achten het nuttig en noodzakelijk om alle kenmer-
ken te controleren en aan te geven. Dit is de enige manier om de vergelijkbaarheid van de prestatiekenmerken van producten te garanderen en een betrouwbare 
planning en uitvoering mogelijk te maken.
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De prestatieverklaring is tijdens de aanbestedings- en selectiefase veel belangrijker dan de conformiteitsverklaring die voorheen aan het product was gehecht.  
Het duidelijke voordeel van de prestatieverklaring is dat - net als bij de koelkast - de prestatie van het gecertificeerd raamprofiel vooraf uitgelegd wordt en niet 
wanneer het product geleverd wordt. De volgende figuur laat duidelijk zien dat de prestatieverklaring de keuze van de klant in een zeer vroeg stadium beïnvloedt 
en aanzienlijk ondersteunt. In vergelijking van de vorige conformiteitsverklaring (die pas in werking treedt in de laatste stap van de presentatie) ondersteunt de 
prestatieverklaring de selectie en biedt zekerheid.

“Nieuwe” prestatieverklaring versus “oude” conformiteitsverklaring

Vroegtijdige werking van de prestatieverklaring volgens de nieuwe CPR

Bij de keuze van RWA-gecertificeerde raamprofielen dient de ontwerper te letten op de volledig ingevulde prestatieverklaring. Het biedt ontwerpers en besluit-
vormers de mogelijkheid om de klimatologische en functionele eisen die aan de RWA-gecerficiteerde raamprofielem worden gesteld te vergelijken. Zonder een 
numerieke waarde te specificeren is de vergelijking niet mogelijk en is het de vraag of een op deze manier getest product ook daadwerkelijk aan de eisen voldoet.  
 
Samenvattend biedt de nieuwe Bouwproductenverordening het doorslaggevende voordeel van een betere vergelijkbaarheid onder voorwaarde dat aan alle 
kenmerken numerieke waarden zijn toegewezen. Een product met een prestatieverklaring volledig voorzien van numerieke waarden beantwoordt aan de huidige 
kwaliteitsnorm.  
 
D+H biedt een breed assortiment van natuurlijke RWA-gecertificeerde raamprofielen die volledig zijn getest volgens EN 12101-2 en ook met asymmetrische RWA-
-gecertificeerde raamprofielen aan alle architectionele eisen voldoen.

Waar moet de ontwerper op letten?

De nieuwe bouwproducten-verordening
» Konformiteitsverklaring vs. prestatieverklaring
» Wat wordt het nieuwe proces met de prestatieverklaring volgens de 
   CPR (Construction Production Regulation) ? 

Lasten-
boek Aanvraag Aanbod Klant

vergelijkt Order Levering 
CE-identi-

ficatie

Prestatie-
verklaring 1 

Prestatie-
verklaring D+H 

Prestatie-
verklaring 3 

Prestatie-
verklaring 4
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DIN EN

DIN EN 60335-2-103 
Vereisten en testmethoden voor vensteraandrijvingen

DIN EN 12101-2 
Vereisten en testmethoden voor RWA-gecertificeerde raamprofielen

Pr EN 12101-9 
Eisen aan het bedieningspaneel en testmethoden (concept)

DIN EN 12101-10 
Eisen en testmethoden voor energievoorziening

DIN 18232-9 
Essentiële kenmerken en hun minimumwaarden voor natuurlijke rook- en 
warmteventilatoren volgens DIN EN 12101-2, voor energievoorziening volgens 
EN 12101-10 en voor controlecentra volgens ISO 21927-9

ISO

ISO 21927-2 
Eisen en testmethoden voor RWA-gecertificeerde raamprofielen

ISO 21927-9 
Eisen aan het bedieningspaneel en testmethoden (concept)

ISO 21927-10 
Eisen en testmethoden voor energievoorziening

UL

UL 325 
Deze testnorm definieert onder meer de eisen en testmethoden voor elektro-
mechanische aandrijvingen die worden gebruikt voor ventilatiedoeleinden. Het 
resultaat van deze test is het UR-keurmerk.

GOST

GOST R 53325-2012 
NATIONALE NORM VAN DE RUSSISCHE FEDERATIE. Algemene technische 
eisen en testmethoden voor automatische brandsystemen, inclusief natuurlijke 
rookbeveiligingssystemen.

D+H is actief

Overzicht standaarden

VdS

VdS Richtlijn VdS 2580 
Eisen en testmethoden voor elektromechanische aandrijvingen, voor natuurlij-
ke rookafvoersystemen (Natuurlijke RWA)

VdS Richtlijn VdS 2581 
Eisen en testmethoden voor elektrische regelapparatuur, voor natuurlijke rook-
fvoersystemen (Natuurlijke RWA)

VdS Richtlijn VdS 2592 
Eisen en beproevingsmethoden voor elektrische handbedieningsapparatuur 
voor natuurlijke rookafvoersystemen (Natuurlijke RWA)

VdS Richtlijn VdS 2593 
Eisen en testmethoden voor elektrische energievoorzieningssystemen, voor 
natuurlijke rookafvoersystemen (Natuurlijke RWA)

VdS Richtlijn VdS 2594 
Deze norm regelt de interactie van de verschillende producten volgens de 
bovengenoemde richtlijnen. Het resultaat hiervan is een systeemtoelating voor 
elektrische rook- en warmteafvoersystemen.

D+H is sinds 1996 zeer actief betrokken bij het opstellen van nationale standaarden en richtlijnen, inclusief Europese en internationale (wereldwijde) standaarden. 
Dit om ervoor te zorgen dat het veiligheidsniveau, dat al decennia bekend is en in Duitsland wordt aanvaard, ook zijn weg vindt naar de Europese en wereldwijde 
normen. De resultaten zijn enerzijds Europese normen (bijv. EN 12101-10, energievoorziening voor RWA), die dan in Duitsland verplicht zijn als DIN EN 12101-10. 
Anderzijds, ontstaan er   mondiale normen die vervolgens ISO-norm worden genoemd (bijv. ISO 21927-10; energievoorziening voor RWA). Deze normen kunnen 
door landen over de hele wereld worden gebruikt, maar er is geen verplichting.
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Testcentra / keurmerken
Dekra 
Goedkeuringen voor de elektrische veiligheid van de producten (aandrijvingen en bedieningspanelen) - vooral op het gebied van de laagspanningsrichtlijn, goed-
keuringen voor aandrijvingen volgens DIN EN 60335-2-103

OS POZHTEST FGBU VNIIPO EMERCOM 
Het instituut maakt deel uit van de staatsbrandweer van het Russische Ministerie bevoegd voor rampen en is de belangrijkste onderzoeksfaciliteit voor brandtech-
niek in de Russische Federatie. 

VdS Schadevergoeding 
Opgericht als testlaboratorium voor brandbeveiligingstechniek in Europa.  
Inspectie van RWA-stuurkasten volgens de VdS-richtlijnen. 
Door DIBt aangewezen, getest volgens de Europese normen DIN EN 12101-2 voor natuurlijke rook- en warmteafvoerapparatuur en aansluitende certificering.  
Testen van elektromechanische aandrijvingen volgens VdS-richtlijn VdS 2580.

I.F.I. 
I.F.I is een geaccrediteerde en in heel Europa aangemelde test- en certificeringsinstantie volgens de BauPVO voor RWA-gecertificeerde raamprofielen EN 12101-2.

EN 12101-2 
Aandrijving getest in combinatie met RWA-gecertificeerde raamprofielen volgens EN 12101-2. Zie pagina’s 18-19.

Underwriters Laboratory UL 
Underwriters Laboratories (kortweg UL) is een onafhankelijke organisatie die producten onderzoekt en certificeert op hun veiligheid. UL test producten, compo-
nenten, materialen en systemen om te bepalen of ze voldoen aan specifieke eisen voor de Amerikaanse en Canadese markten.

CNPP 
Het CNPP is een Frans testinstituut dat specifieke functionele testen uitvoert met individuele componenten of systemen voor RWA-systemen volgens Franse nor-
men.

AFNOR 
AFNOR is een Frans testinstituut dat landspecifieke certificaten afgeeft op basis van de tests die bij het CNPP zijn uitgevoerd voor componenten of systemen voor 
RWA-systemen volgens Franse normen.

CNBOP 
De CNBOP is een Pools testinstituut dat specifieke functionele testen uitvoert met individuele componenten of systemen voor RWA-installaties in overeenstem-
ming met Poolse normen en wetten en op basis daarvan certificaten afgeeft.

CCCF 
De CCCF is een Chinees testinstituut dat landspecifieke certificaten uitgeeft op basis van tests die zijn uitgevoerd door geaccrediteerde Chinese testinstituten voor 
componenten of systemen voor RWA-installaties volgens Chinese normen en wetten.
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Gevel - ventilatie / rookafvoer

Dak - ventilatie / rookafvoer

Lichtkoepelsystemen

Trappenhuis rookafvoer

Brandsluiting

Liftschachtrookafvoer en -ventilatie

Verbindbaar met AdComNet

Mogelijke toepassingen
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Gevel - ventilatie / rookafvoer

Dak - ventilatie / rookafvoer

Lichtkoepelsystemen

Trappenhuis rookafvoer

Brandsluiting

Liftschachtrookafvoer en -ventilatie

Verbindbaar met AdComNet
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D+H-producten stellen wereldwijde normen voor kwaliteit, functionaliteit en betrouwbaarheid. 
Onze oplossingen voor ventilatie en rookafvoer via de gevel, dak en lichtkoepelsystemen zorgen 
voor maximaal comfort met maximale veiligheid. Met het AdComNet-buscommunicatiesysteem 
worden al deze gebieden decentraal aangestuurd en worden individuele RWA- en ventilatie-
regelingen in het gebouw gecombineerd tot een overkoepelend systeem. Van gecertificeerde 
producten voor brandbeveiliging tot complexe rookafvoersystemen voor liftschachten. Met onze 
innovatieve producten en systeemoplossingen zorgen we voor comfortabel wonen en werken, 
veilige brandbeveiliging en verbeterde energie-efficiëntie voor het hele gebouw.
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Draairaam, naar binnen openend

Mogelijke toepassingen
Gevel - ventilatie / rookafvoer

Kiepraam, naar binnen openend Uitzetraam, naar binnen openend

Lamellen ramenVerlaagde / uitzetbare ramen, naar buiten openend “Ophaalbrug” applicatie

Draairaam, naar buiten openend Kiepraam, naar buiten openend Uitzetraam, naar buiten openend

Comfort en flexibiliteit tot in de perfectie. Onze raamaandrijvingen zijn geschikt voor bijna alle raam- en geveloplossingen. Geïntegreerd in hout-, aluminium- of 
kunststofprofielen. Ze kunnen zich individueel aanpassen aan de hoogste eisen van architecten, gespecialiseerde ontwerpers en verwerkers. Naar binnen of naar 
buiten opengaande deuren, kiepvleugel, uitzet- of zijvleugel: D+H ondersteunt u bij de montage en levert het passende bevestigingsmateriaal.
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Dakraam, naar buiten openend Lichtkoepelsysteem

RWA-gecertificeerde raamprofielen met winddeflector

Parallel openend raam, naar buiten openendParallel openend raam, naar binnen openendTrapeziumvormige applicatie

Dak- en lichtkoepelsystemen - ventilatie / rookafvoer
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Efficiënte ventilatie en veilige rook- en warmteafvoer in het dakbereik: onze slanke en optisch elegante hoge-prestatie aandrijvingen uit de series CDP, ZA en DXD 
overtuigen door hun design en kracht. Ze openen zelfs de zwaarste vleugels in zeer korte tijd. Ook onze lichtkoepelsystemen zorgen voor een bijzonder effectieve 
ventilatie. Bevestigd met een U- of draaipuntverplaatsingsbeugel en in combinatie met onze SDS systemen dat zorgt voor de uitzonderlijk grote openingshoeken.



36

Alnatura wereld van de arbeid, Darmstadt 
© Roland Halbe

Luchthaven Lotniczy, Breslau 
 © D+H Polska sp. z o.o

Kaschubische Filharmonisch, Wejherowo 
© D+H Polska sp. z o.o.

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Göteborg 
© Bert Leandersson

Macoretz 44 , St Père en Retz 
© AGORA-SODESI

Mariinsky Theater, St. Petersburg 
© Anton Ovcharov

Referenties

Yale University, Connecticut 
© Jeff Goldberg/Esto
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k29 Office Building, Vilnius 
© Evaldas Lasys

Leuphana Universiteit, Lüneburg  
© Libeskind

Médiathèque 56, Pontivy 
© AGORA-SODESI

PANEUM - Kabinet van curiosa van brood, Asten 
© D+H Mechatronic AG

Dansende torens, Hamburg 
© D+H Mechatronic AG
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Kettingaandrijvingen 

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Serie VCD   Kettingaandrijvingen
Type Voorziening Max. drukkracht Max. slag Pagina

VCD 203 24 V DC 200 N 250 mm 40

VCD-0203-1-ACB 24 V DC 200 N 250 mm 44

VCD 204 24 V DC 200 N 350 mm 48

VCD 204-TMS+ Set 24 V DC 200 N 350 mm 48

VCD-0204-1-ACB 24 V DC 200 N 350 mm 52

VCD 204-K 230 V AC 200 N 350 mm 56

VCD 204-K-TMS+ Set 230 V AC 200 N 350 mm 56

VCD-0204-5-ACB 230 V AC 200 N 350 mm 60

Serie CDC   Kettingaandrijvingen
Type Voorziening Max. drukkracht Max. slag Pagina

CDC-0252-1-TMS+ 24 V DC 250 N 800 mm 64

CDC-0252-1-ACB 24 V DC 250 N 800 mm 68

CDC-0252-5-ACB 230 V AC 250 N 800 mm 72

CDC-TW-0502-1-ACB * 24 V DC 500 N 800 mm 76

Serie KA   Kettingaandrijvingen
Type Voorziening Max. drukkracht Max. slag Pagina

KA-PLP 24 V DC 300 N 1000 mm 80

KA-BSY+ 24 V DC 300 N 1000 mm 84

KA-K 230 V AC 300 N 1000 mm 88

KA-K-BSY+ Set * 230 V AC 1000 N 1300 mm 92

KA-TW-BSY+ 24 V DC 600 N 800 mm 96

KA-TW-K-BSY+ * 230 V AC 600 N 800 mm 100

Serie CDP   Krachtige kettingaandrijvingen
Type Voorziening Max. drukkracht Max. slag Pagina

CDP-BSY+ * 24 V DC 1500 N 1500 mm 104

CDP-K-BSY+ * 230 V AC 1500 N 1500 mm 108

CDP-TW-BSY+ * 24 V DC 3000 N 1500 mm 104

CDP-TW-K-BSY+ * 230 V AC 3000 N 1500 mm 108

Tenzij anders aangegeven, hebben alle maximumgegevens alleen betrekking op standaardartikelen.
De gegevens van de sets zijn per aandrijving.
* Variant artikel

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1



24 V DC

40

5014068.18003

VCD 203

Prestatiekenmerken

Serie VCD   Kettingaandrijvingen

Goedkeuringen / certificaten
Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner. Artikel ook leverbaar met de volgende goedkeuringen onder een ander 

artikelnummer. Technische specificaties kunnen variëren.

C US

 » Voor gevelramen, dakramen en ventilatiekleppen in wintertuinen

 » Met microprocessorgestuurde motorelektronica

 » Tandem-veiligheidsfunctie “TMS+” voor het bedienen van 2 aandrijvingen 
aan één vleugel

 » Kettingslag programmering via magneet mogelijk

 » De nieuw geprogrammeerde openingsweg wordt aan de 
tandemaandrijving doorgegeven

 » Eenvoudige aansluiting via connectoren

 » Aandrijffuncties en verschillende aandrijfparameters programmeerbaar

 » Processnelheid in GESLOTEN-richting begrensd tot 5 mm/s (passieve 
sluitkantbeveiliging))

 » Bij herkenning van een hindernis in GESLOTEN-richting tijdsgestuurd 
omkeren (actieve sluitkantbeveiliging)

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Voor een weergave van de afmetingen zie volgende pagina.

Drukbelasting diagram

Technische specificaties

* Voor verticaal gebruik gelieve contact op te nemen met uw D+H partner! 
**Afhankelijk van de bevestiging, *** optioneel verhoogde nominale vergrendelingskracht

VCD 203

Voorziening 24 V DC / ±20 % / 0,35 A

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Drukkracht 200 N

Trekkracht 200 N

Nominale vergrendelingskracht ** 2000 N / 4000 N ***

Levensduur 20000 Dubbelslag *

Slag 250 mm

Loopsnelheid OPEN 6 mm/s

Loopsnelheid DICHT 6 mm/s

Beschermingsgrad IP 30

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 46 dB(A)

Temperatuurbereik 0 °C ... +60 °C

Behuizing Gegoten zink

Oppervlakte Met poedercoating

Verbinding 2,5 m PVC kabel

B x H x D 300 x 30 x 47 mm

Gewicht 1,40 kg
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Type Art.-Nr. Slag Kleur Commentaar

VCD 203/250 (SR) 25.150.05 250 mm Zilver (~ RAL 9006)  

VCD 203/250 (BK) 25.150.07 250 mm Zwart (~ RAL 9005)  

VCD 203/250 (WH) 25.150.06 250 mm Wit (~ RAL 9016)  

VCD 203-PLP 25.150.00   Variabele uitrusting mogelijk

Beugels zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden; bijpassende beugels vanaf pagina 158

Dimensies
Alle gegevens in mm

VCD 203

Versie

Mogelijke aandrijfopties

Serie VCD   Kettingaandrijvingen

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Weergave als voorbeeld

Mogelijke toepassingen

 » Opgebouwde montage

 » Vleugel montage

 » Profiel montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing
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24 V DC
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VCD-0203-1-ACB

Prestatiekenmerken

Serie VCD   Kettingaandrijvingen

 » Voor gevelramen, dakramen en ventilatiekleppen in wintertuinen

 » Met geïntegreerde, microprocessorgestuurde motor- en 
gesynchroniseerde elektronica BSY+

 » Max. 8 aandrijvingen mogelijk in één gesynchroniseerde groep

 » Eenvoudige aansluiting via connectoren

 » Aandrijffuncties en verschillende aandrijfparameters programmeerbaar

 » Processnelheid in GESLOTEN-richting begrensd tot 5 mm/s (passieve 
sluitkantbeveiliging))

 » Bij herkenning van een hindernis in GESLOTEN-richting tijdsgestuurd 
omkeren (actieve sluitkantbeveiliging)

 » Geïntegreerde businterface ACB (Advanced Communication Bus) met 
Modbus RTU-protocol

 » Directe integratie van de aandrijving door open buscommunicatie via ACB 
(Advanced Communication Bus) bijv. in GBS

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Voor een weergave van de afmetingen zie volgende pagina.

Drukbelasting diagram

Technische specificaties

* Voor verticaal gebruik gelieve contact op te nemen met uw D+H partner! 
**Afhankelijk van de bevestiging, *** optioneel verhoogde nominale vergrendelingskracht

VCD-0203-1-ACB

Voorziening 24 V DC / ±20 % / 0,35 A

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Drukkracht 200 N

Trekkracht 200 N

Nominale vergrendelingskracht ** 2000 N / 4000 N ***

Levensduur 20000 Dubbelslag *

Slag 250 mm

Loopsnelheid OPEN 6 mm/s

Loopsnelheid DICHT 6 mm/s

Beschermingsgrad IP 30

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 46 dB(A)

Temperatuurbereik 0 °C ... +60 °C

Behuizing Gegoten zink

Oppervlakte Met poedercoating

Kleur Zilver (~ RAL 9006) 

Verbinding 2,5 m PVC kabel

B x H x D 300 x 30 x 47 mm

Gewicht 1,10 kg
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Type Art.-Nr. Slag Commentaar

VCD-0203-0250-1-ACB M1-R 25.155.05 250 mm  

VCD-0203-1-ACB 25.155.10  Variabele uitrusting mogelijk

Beugels zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden; bijpassende beugels vanaf pagina 158

Dimensies
Alle gegevens in mm

VCD-0203-1-ACB

Versie

Mogelijke aandrijfopties

Serie VCD   Kettingaandrijvingen

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Weergave als voorbeeld

Mogelijke toepassingen

 » Opgebouwde montage

 » Vleugel montage

 » Profiel montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing

 » Trapeziumvormige applicatie
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24 V DC

48

Artikel ook leverbaar met de volgende goedkeuringen onder een ander 
artikelnummer. Technische specificaties kunnen variëren.

C US

5014068.18003

VCD 204 / VCD 204-TMS+ Set

Prestatiekenmerken

Serie VCD   Kettingaandrijvingen

Goedkeuringen / certificaten
Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner.

 » Voor gevelramen, dakramen en ventilatiekleppen in wintertuinen

 » Met microprocessorgestuurde motorelektronica

 » Speciale kettingstabilisering en centrale kettinguitvoer

 » Tandem-veiligheidsfunctie “TMS+” voor het bedienen van 2 aandrijvingen 
aan één vleugel

 » Kettingslag programmering via magneet mogelijk

 » De nieuw geprogrammeerde openingsweg wordt aan de 
tandemaandrijving doorgegeven

 » Directe kabelgeleiding tussen de aandrijvingen voor een visueel 
aantrekkelijke oplossing (VCD 204-TMS+ Set)

 » Eenvoudige aansluiting via connectoren

 » Aandrijffuncties en verschillende aandrijfparameters programmeerbaar

 » Processnelheid in GESLOTEN-richting begrensd tot 5 mm/s (passieve 
sluitkantbeveiliging))

 » Bij herkenning van een hindernis in GESLOTEN-richting tijdsgestuurd 
omkeren (actieve sluitkantbeveiliging)

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Voor een weergave van de afmetingen zie volgende pagina.

Drukbelasting diagram

* Voor verticaal gebruik gelieve contact op te nemen met uw D+H partner! 
** Afhankelijk van de bevestiging

Technische specificaties

VCD 204 VCD 204-TMS+ Set

Voorziening 24 V DC / ±20 % / 0,35 A

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Drukkracht 200 N

Trekkracht 200 N

Nominale vergrendelingskracht ** 2000 N

Levensduur 20000 Dubbelslag *

Slag 250 - 350 mm

Loopsnelheid OPEN 6 mm/s

Loopsnelheid DICHT 6 mm/s

Beschermingsgrad IP 30

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 46 dB(A)

Temperatuurbereik 0 °C ... +60 °C

Behuizing Gegoten zink

Oppervlakte Met poedercoating

Verbinding 2,5 m PVC kabel

B x H x D 480 x 30 x 47 mm

Gewicht 1,50 kg
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Type Art.-Nr. Slag Kleur Commentaar

VCD 204/250 (SR) 25.100.05 250 mm Zilver (~ RAL 9006)  

VCD 204/250 (BK) 25.100.07 250 mm Zwart (~ RAL 9005)  

VCD 204/250 (WH) 25.100.06 250 mm Wit (~ RAL 9016)  

VCD 204/350 (SR) 25.100.10 350 mm Zilver (~ RAL 9006)  

VCD 204/350 (BK) 25.100.12 350 mm Zwart (~ RAL 9005)  

VCD 204/350 (WH) 25.100.11 350 mm Wit (~ RAL 9016)  

VCD 204/350-TMS+ Set (SR) 25.122.05 350 mm Zilver (~ RAL 9006)  

VCD 204/350-TMS+ Set (BK) 25.122.07 350 mm Zwart (~ RAL 9005)  

VCD 204/350-TMS+ Set (WH) 25.122.06 350 mm Wit (~ RAL 9016)  

VCD 204-PLP 25.100.00   Variabele uitrusting mogelijk

Beugels zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden; bijpassende beugels vanaf pagina 158

Dimensies
Alle gegevens in mm

VCD 204 / VCD 204-TMS+ Set

Versie

Mogelijke aandrijfopties

Serie VCD   Kettingaandrijvingen

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Weergave als voorbeeld

Mogelijke toepassingen

 » Opgebouwde montage

 » Vleugel montage

 » Profiel montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing
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24 V DC
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VCD-0204-1-ACB

Prestatiekenmerken

Serie VCD   Kettingaandrijvingen

 » Voor gevelramen, dakramen en ventilatiekleppen in wintertuinen

 » Met geïntegreerde, microprocessorgestuurde motor- en 
gesynchroniseerde elektronica BSY+

 » Speciale kettingstabilisering en centrale kettinguitvoer

 » Max. 8 aandrijvingen mogelijk in één gesynchroniseerde groep

 » Eenvoudige aansluiting via connectoren

 » Aandrijffuncties en verschillende aandrijfparameters programmeerbaar

 » Processnelheid in GESLOTEN-richting begrensd tot 5 mm/s (passieve 
sluitkantbeveiliging))

 » Bij herkenning van een hindernis in GESLOTEN-richting tijdsgestuurd 
omkeren (actieve sluitkantbeveiliging)

 » Geïntegreerde businterface ACB (Advanced Communication Bus) met 
Modbus RTU-protocol

 » Directe integratie van de aandrijving door open buscommunicatie via ACB 
(Advanced Communication Bus) bijv. in GBS

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Voor een weergave van de afmetingen zie volgende pagina.

Drukbelasting diagram

* Voor verticaal gebruik gelieve contact op te nemen met uw D+H partner! 
** Afhankelijk van de bevestiging

Technische specificaties

VCD-0204-1-ACB

Voorziening 24 V DC / ±20 % / 0,35 A

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Drukkracht 200 N

Trekkracht 200 N

Nominale vergrendelingskracht ** 2000 N

Levensduur 20000 Dubbelslag *

Slag 250 - 350 mm

Loopsnelheid OPEN 6 mm/s

Loopsnelheid DICHT 6 mm/s

Beschermingsgrad IP 30

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 46 dB(A)

Temperatuurbereik 0 °C ... +60 °C

Behuizing Gegoten zink

Oppervlakte Met poedercoating

Kleur Zilver (~ RAL 9006) 

Verbinding 2,5 m PVC kabel

B x H x D 480 x 30 x 47 mm

Gewicht 1,55 kg
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Type Art.-Nr. Slag Commentaar

VCD-0204-0250-1-ACB M1-M 25.155.15 250 mm  

VCD-0204-0350-1-ACB M1-M 25.155.25 350 mm  

VCD-0204-1-ACB 25.155.35  Variabele uitrusting mogelijk

Beugels zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden; bijpassende beugels vanaf pagina 158

Dimensies
Alle gegevens in mm

VCD-0204-1-ACB

Versie

Mogelijke aandrijfopties

Serie VCD   Kettingaandrijvingen

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Weergave als voorbeeld

Mogelijke toepassingen

 » Opgebouwde montage

 » Vleugel montage

 » Profiel montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing

 » Trapeziumvormige applicatie
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5014068.18003

VCD 204-K / VCD 204-K-TMS+ Set

Prestatiekenmerken

Serie VCD   Kettingaandrijvingen

Goedkeuringen / certificaten
Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner.

 » Voor gevelramen, dakramen en ventilatiekleppen in wintertuinen

 » Met microprocessorgestuurde motorelektronica

 » Aansturing direct met 230 V AC

 » Speciale kettingstabilisering en centrale kettinguitvoer

 » Tandem-veiligheidsfunctie “TMS+” voor het bedienen van 2 aandrijvingen 
op één vleugel (VCD 204-K-TMS+ Set)

 » Kettingslag programmering via magneet mogelijk

 » De nieuw geprogrammeerde openingsslag wordt overgebracht op de 
tandemaandrijving (VCD 204-K-TMS+ Set)

 » Eenvoudige aansluiting via connectoren

 » Aandrijffuncties en verschillende aandrijfparameters programmeerbaar

 » Processnelheid in GESLOTEN-richting begrensd tot 5 mm/s (passieve 
sluitkantbeveiliging))

 » Bij herkenning van een hindernis in GESLOTEN-richting tijdsgestuurd 
omkeren (actieve sluitkantbeveiliging)

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Voor een weergave van de afmetingen zie volgende pagina.

Drukbelasting diagram

* Voor verticaal gebruik gelieve contact op te nemen met uw D+H partner! 
** Afhankelijk van de bevestiging

Technische specificaties

VCD 204-K VCD 204-K-TMS+ Set

Voorziening 230 V AC / +10 % ... -15 %

Input frequentie 50 ... 60 Hz

Prestatie  10 W / 15 VA

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Drukkracht 200 N

Trekkracht 200 N

Nominale vergrendelingskracht ** 2000 N

Levensduur 20000 Dubbelslag *

Slag 250 - 350 mm

Loopsnelheid OPEN 6 mm/s

Loopsnelheid DICHT 6 mm/s

Beschermingsgrad IP 30

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 46 dB(A)

Temperatuurbereik 0 °C ... +60 °C

Behuizing Gegoten zink

Oppervlakte Met poedercoating

Verbinding 2,5 m PVC kabel

B x H x D 480 x 30 x 47 mm

Gewicht 1,60 kg
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Type Art.-Nr. Slag Kleur Commentaar

VCD 204/250-K (SR) 25.120.05 250 mm Zilver (~ RAL 9006)  

VCD 204/250-K (BK) 25.120.07 250 mm Zwart (~ RAL 9005)  

VCD 204/250-K (WH) 25.120.06 250 mm Wit (~ RAL 9016)  

VCD 204/350-K (SR) 25.120.10 350 mm Zilver (~ RAL 9006)  

VCD 204/350-K (BK) 25.120.12 350 mm Zwart (~ RAL 9005)  

VCD 204/350-K (WH) 25.120.11 350 mm Wit (~ RAL 9016)  

VCD 204-K 25.120.00   Variabele uitrusting mogelijk

VCD 204/350-K-TMS+ Set (SR) 25.121.10 350 mm Zilver (~ RAL 9006)  

VCD 204-K-/Z-TMS+ 25.121.00   Variabele uitrusting mogelijk

Beugels zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden; bijpassende beugels vanaf pagina 158

Dimensies
Alle gegevens in mm

VCD 204-K / VCD 204-K-TMS+ Set

Versie

Mogelijke aandrijfopties

Serie VCD   Kettingaandrijvingen

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Weergave als voorbeeld

Mogelijke toepassingen

 » Opgebouwde montage

 » Vleugel montage

 » Profiel montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing
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230 V AC
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VCD-0204-5-ACB

Prestatiekenmerken

Serie VCD   Kettingaandrijvingen

 » Voor gevelramen, dakramen en ventilatiekleppen in wintertuinen

 » Met geïntegreerde, microprocessorgestuurde motor- en 
gesynchroniseerde elektronica BSY+

 » Aansturing direct met 230 V AC

 » Speciale kettingstabilisering en centrale kettinguitvoer

 » 2 aandrijvingen mogelijk in één gesynchroniseerde groep

 » Eenvoudige aansluiting via connectoren

 » Aandrijffuncties en verschillende aandrijfparameters programmeerbaar

 » Processnelheid in GESLOTEN-richting begrensd tot 5 mm/s (passieve 
sluitkantbeveiliging))

 » Bij herkenning van een hindernis in GESLOTEN-richting tijdsgestuurd 
omkeren (actieve sluitkantbeveiliging)

 » Geïntegreerde businterface ACB (Advanced Communication Bus) met 
Modbus RTU-protocol

 » Directe integratie van de aandrijving door open buscommunicatie via ACB 
(Advanced Communication Bus) bijv. in GBS

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Voor een weergave van de afmetingen zie volgende pagina.

Drukbelasting diagram

* Voor verticaal gebruik gelieve contact op te nemen met uw D+H partner! 
** Afhankelijk van de bevestiging

Technische specificaties

VCD-0204-5-ACB

Voorziening 230 V AC / +10 % ... -15 %

Input frequentie 50 ... 60 Hz

Kracht 22 W / 30 VA

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Drukkracht 200 N

Trekkracht 200 N

Nominale vergrendelingskracht ** 2000 N

Levensduur 20000 Dubbelslag *

Slag 250 - 350 mm

Loopsnelheid OPEN 6 mm/s

Loopsnelheid DICHT 6 mm/s

Beschermingsgrad IP 30

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 46 dB(A)

Temperatuurbereik 0 °C ... +60 °C

Behuizing Gegoten zink

Oppervlakte Met poedercoating

Kleur Zilver (~ RAL 9006) 

Verbinding 2,5 m PVC kabel

B x H x D 480 x 30 x 47 mm

Gewicht 1,60 kg
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Type Art.-Nr. Slag Commentaar

VCD-0204-0250-5-ACB M1-M 25.155.20 250 mm  

VCD-0204-0350-5-ACB M1-M 25.155.30 350 mm  

VCD-0204-5-ACB 25.155.40  Variabele uitrusting mogelijk

Beugels zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden; bijpassende beugels vanaf pagina 158

Dimensies
Alle gegevens in mm

VCD-0204-5-ACB

Versie

Mogelijke aandrijfopties

Serie VCD   Kettingaandrijvingen

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Weergave als voorbeeld

Mogelijke toepassingen

 » Opgebouwde montage

 » Vleugel montage

 » Profiel montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing

 » Trapeziumvormige applicatie
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24 V DC

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

EN 12101-2

D+H EURO RWA       D+H EURO S
HE

V

64

CDC-0252-1-TMS+

Prestatiekenmerken

Serie CDC   Kettingaandrijvingen

Goedkeuringen / certificaten
Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner.

 » Inzetbaar voor openingen voor rookafvoer, D+H Euro RWA 
conform EN 12101-2 en voor dagelijkse ventilatie

 » Perfect geschikt voor profielgeïntegreerde- en opbouwmontage

 » Laag procesgeluid dankzij innovatieve, akoestische ontkoppeling van de 
aandrijfcomponenten

 » Universele beugelsets voor montage voor alle gangbare profielsystemen

 » Met microprocessorgestuurde motorelektronica

 » Tandem-veiligheidsfunctie “TMS+” voor het bedienen van 2 aandrijvingen 
aan één vleugel

 » Kettingslag programmering via magneet mogelijk

 » De nieuw geprogrammeerde openingsweg wordt aan de 
tandemaandrijving doorgegeven

 » Aandrijffuncties en verschillende aandrijfparameters programmeerbaar

 » Processnelheid in GESLOTEN-richting begrensd tot 5 mm/s (passieve 
sluitkantbeveiliging))

 » Bij herkenning van een hindernis in GESLOTEN-richting tijdsgestuurd 
omkeren (actieve sluitkantbeveiliging)

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Voor een weergave van de afmetingen zie volgende pagina.

Drukbelasting diagram

* Voor verticaal gebruik gelieve contact op te nemen met uw D+H partner! 
** Afhankelijk van de bevestiging, *** volgens VdS 2580

Technische specificaties

CDC-0252-0350-1-TMS+ CDC-0252-0600-1-TMS+ CDC-0252-0800-1-TMS+

Voorziening 24 V DC / ±15 % / 0,6 A 24 V DC / ±15 % / 0,8 A 24 V DC / ±15 % / 1 A

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Drukkracht 250 N

Trekkracht 250 N

Nominale vergrendelingskracht ** 1500 N

Levensduur 20000 Dubbelslag *

Slag 350 - 800 mm

Loopsnelheid OPEN 6,7 mm/s

Loopsnelheid OPEN - RWA 9,4 mm/s 13,6 mm/s 15 mm/s

Loopsnelheid DICHT 5 mm/s 6,7 mm/s 6,7 mm/s

Beschermingsgrad IP 32

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 35 dB(A)

Temperatuurbereik -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C 

Temperatuurstabiliteit B300 (30 min / 300 °C)

Behuizing Aluminium

Oppervlakte Met poedercoating

Kleur Wit aluminium (~ RAL 9006) 

Verbinding 2,5 m Siliconen kabel

B x H x D 405 x 30 x 39 mm 530 x 30 x 39 mm 635 x 30 x 39 mm

Gewicht 1,10 kg 1,31 kg 1,42 kg
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Type Art.-Nr. Slag Afmeting A Afmeting B Opmerking

CDC-0252-0350-1-TMS+ -R 26.109.10 350 mm 405 mm 242 mm Rechteruitvoering

CDC-0252-0600-1-TMS+ -R 26.109.20 600 mm 530 mm 367 mm Rechteruitvoering

CDC-0252-0800-1-TMS+ -R 26.109.30 800 mm 635 mm 472 mm Rechteruitvoering

Beugels zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden; bijpassende beugels vanaf pagina 162

Dimensies
Alle gegevens in mm

CDC-0252-1-TMS+

Versie

Serie CDC   Kettingaandrijvingen

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Weergave als voorbeeld

Mogelijke toepassingen

 » Opgebouwde montage

 » Geïntegreerde montage

 » Vleugel montage

 » Profiel montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing
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5014068.16004

Artikel ook leverbaar met de volgende goedkeuringen onder een ander 
artikelnummer. Technische specificaties kunnen variëren.

C US

CDC-0252-1-ACB

Prestatiekenmerken

Serie CDC   Kettingaandrijvingen

Goedkeuringen / certificaten
Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner.

 » Inzetbaar voor openingen voor rookafvoer, D+H Euro RWA 
conform EN 12101-2 en voor dagelijkse ventilatie

 » Met geïntegreerde, microprocessorgestuurde motor- en 
gesynchroniseerde elektronica BSY+

 » Perfect geschikt voor profielgeïntegreerde- en opbouwmontage

 » Laag procesgeluid dankzij innovatieve, akoestische ontkoppeling van de 
aandrijfcomponenten

 » Universele beugelsets voor montage voor alle gangbare profielsystemen

 » Flexibele bouwlengtes voor een individuele slag

 » Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren

 » Inzetbaar voor bijna alle soorten raamopeningen met linker- en 
rechteraandrijving

 » Geïntegreerde businterface ACB (Advanced Communication Bus) met 
Modbus RTU-protocol

 » Directe integratie van de aandrijving door open buscommunicatie via ACB 
(Advanced Communication Bus) bijv. in GBS

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Voor een weergave van de afmetingen zie volgende pagina.

Drukbelasting diagram

* Voor verticaal gebruik gelieve contact op te nemen met uw D+H partner! 
** Afhankelijk van de bevestiging, *** volgens VdS 2580

Technische specificaties

CDC-0252-0350-1-ACB CDC-0252-0500-1-ACB CDC-0252-0600-1-ACB CDC-0252-0800-1-ACB

Voorziening 24 V DC / ±15 % / 0,6 A 24 V DC / ±15 % / 0,8 A 24 V DC / ±15 % / 0,8 A 24 V DC / ±15 % / 1 A

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Drukkracht 250 N

Trekkracht 250 N

Nominale vergrendelingskracht ** 1500 N

Levensduur 20000 Dubbelslag *

Slag 350 - 1300 mm

Loopsnelheid OPEN 6,7 mm/s

Loopsnelheid OPEN - RWA 9,4 mm/s 13,6 mm/s 13,6 mm/s 15 mm/s

Loopsnelheid DICHT 5 mm/s 6,7 mm/s 6,7 mm/s 6,7 mm/s

Beschermingsgrad IP 32

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 35 dB(A)

Temperatuurbereik -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C 

Temperatuurstabiliteit B300 (30 min / 300 °C)

Behuizing Aluminium

Oppervlakte Met poedercoating

Kleur Wit aluminium (~ RAL 9006) 

Verbinding 2,5 m Siliconen kabel

B x H x D 405 x 30 x 39 mm 485 x 30 x 39 mm 530 x 30 x 39 mm 635 x 30 x 39 mm

Gewicht 1,10 kg 1,20 kg 1,40 kg 1,60 kg
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Type Art.-Nr. Slag Afmeting A Afmeting B Opmerking

CDC-0252-0350-1-ACB M1-R 26.100.05 350 mm 405 mm 242 mm Rechteruitvoering

CDC-0252-0350-1-ACB M1-L 26.100.10 350 mm 405 mm 242 mm Linkeruitvoering

CDC-0252-0350-1-ACB M2-R 26.100.06 350 mm 405 mm 242 mm Rechteruitvoering

CDC-0252-0350-1-ACB S1-L 26.100.11 350 mm 405 mm 242 mm Linkeruitvoering

CDC-0252-0500-1-ACB M1-R 26.100.55 500 mm 485 mm 322 mm Rechteruitvoering

CDC-0252-0500-1-ACB M1-L 26.100.60 500 mm 485 mm 322 mm Linkeruitvoering

CDC-0252-0500-1-ACB M2-R 26.100.56 500 mm 485 mm 322 mm Rechteruitvoering

CDC-0252-0500-1-ACB S1-L 26.100.61 500 mm 485 mm 322 mm Linkeruitvoering

CDC-0252-0600-1-ACB M1-R 26.101.05 600 mm 530 mm 367 mm Rechteruitvoering

CDC-0252-0600-1-ACB M1-L 26.101.10 600 mm 530 mm 367 mm Linkeruitvoering

CDC-0252-0600-1-ACB M2-R 26.101.06 600 mm 530 mm 367 mm Rechteruitvoering

CDC-0252-0600-1-ACB S1-L 26.101.11 600 mm 530 mm 367 mm Linkeruitvoering

CDC-0252-0800-1-ACB M1-R 26.102.05 800 mm 635 mm 472 mm Rechteruitvoering

CDC-0252-0800-1-ACB M1-L 26.102.10 800 mm 635 mm 472 mm Linkeruitvoering

CDC-0252-0800-1-ACB M2-R 26.102.06 800 mm 635 mm 472 mm Rechteruitvoering

CDC-0252-0800-1-ACB S1-L 26.102.11 800 mm 635 mm 472 mm Linkeruitvoering

CDC-1-ACB 26.100.00    Variabele uitrusting mogelijk

Beugels zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden; bijpassende beugels vanaf pagina 162

Meer informatie over speciale toepassingen vanaf pagina 168

Dimensies
Alle gegevens in mm

CDC-0252-1-ACB

Versie

Mogelijke aandrijfopties

Serie CDC   Kettingaandrijvingen

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Weergave als voorbeeld

Mogelijke toepassingen

 » Opgebouwde montage

 » Geïntegreerde montage

 » Vleugel montage

 » Profiel montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing

 » Trapeziumvormige applicatie

 » "Ophaalbrug" applicatie
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5014068.17002-1

CDC-0252-5-ACB

Prestatiekenmerken

Serie CDC   Kettingaandrijvingen

Goedkeuringen / certificaten
Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner.

 » Inzetbaar voor openingen voor rookafvoer, D+H Euro RWA 
conform EN 12101-2 en voor dagelijkse ventilatie

 » Met geïntegreerde, microprocessorgestuurde motor- en 
gesynchroniseerde elektronica BSY+

 » Perfect geschikt voor profielgeïntegreerde- en opbouwmontage

 » Laag procesgeluid dankzij innovatieve, akoestische ontkoppeling van de 
aandrijfcomponenten

 » Aansturing direct met 230 V AC

 » Universele beugelsets voor montage voor alle gangbare profielsystemen

 » Flexibele bouwlengtes voor een individuele slag

 » Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren

 » Geïntegreerde businterface ACB (Advanced Communication Bus) met 
Modbus RTU-protocol

 » Directe integratie van de aandrijving door open buscommunicatie via ACB 
(Advanced Communication Bus) bijv. in GBS

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Voor een weergave van de afmetingen zie volgende pagina.

Drukbelasting diagram

* Voor verticaal gebruik gelieve contact op te nemen met uw D+H partner! 
** Afhankelijk van de bevestiging, *** volgens VdS 2580

Technische specificaties

CDC-0252-0350-5-ACB CDC-0252-0500-5-ACB CDC-0252-0600-5-ACB CDC-0252-0800-5-ACB

Voorziening 230 V AC / +10 % ... -15 %

Input frequentie 50 Hz

Kracht 33 W / 45 VA

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Drukkracht 250 N

Trekkracht 250 N

Nominale vergrendelingskracht ** 1500 N

Levensduur 20000 Dubbelslag *

Slag 350 - 1200 mm

Loopsnelheid OPEN 6,7 mm/s

Loopsnelheid OPEN - RWA 9,4 mm/s 13,6 mm/s 13,6 mm/s 15 mm/s

Loopsnelheid DICHT 5 mm/s 6,7 mm/s 6,7 mm/s 6,7 mm/s

Beschermingsgrad IP 32

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 35 dB(A)

Temperatuurbereik -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C 

Temperatuurstabiliteit B300 (30 min / 300 °C)

Behuizing Aluminium

Oppervlakte Met poedercoating

Kleur Wit aluminium (~ RAL 9006) 

Verbinding 2,5 m Siliconen kabel

B x H x D 545 x 30 x 39 mm 625 x 30 x 39 mm 670 x 30 x 39 mm 775 x 30 x 39 mm

Gewicht 1,30 kg 1,40 kg 1,50 kg 1,80 kg
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Type Art.-Nr. Voorziening Slag Afmeting A Afmeting B Opmerking

CDC-0252-0350-5-ACB M1-R 26.105.05  350 mm 545 mm 242 mm Rechteruitvoering

CDC-0252-0350-5-ACB M2-R 26.105.06  350 mm 545 mm 242 mm Rechteruitvoering

CDC-0252-0350-1-ACB S1-L ON 26.105.11 24 V DC / ±15 % / 0,6 A 350 mm 545 mm 242 mm Linkeruitvoering, zonder voeding

CDC-0252-0500-5-ACB M1-R 26.105.55  500 mm 625 mm 322 mm Rechteruitvoering

CDC-0252-0500-5-ACB M2-R 26.105.56  500 mm 625 mm 322 mm Rechteruitvoering

CDC-0252-0500-1-ACB S1-L ON 26.105.61 24 V DC / ±15 % / 0,8 A 500 mm 625 mm 322 mm Linkeruitvoering, zonder voeding

CDC-0252-0600-5-ACB M1-R 26.106.05  600 mm 670 mm 367 mm Rechteruitvoering

CDC-0252-0600-5-ACB M2-R 26.106.06  600 mm 670 mm 367 mm Rechteruitvoering

CDC-0252-0600-1-ACB S1-L ON 26.106.11 24 V DC / ±15 % / 0,8 A 600 mm 670 mm 367 mm Linkeruitvoering, zonder voeding

CDC-0252-0800-5-ACB M1-R 26.107.05  800 mm 775 mm 472 mm Rechteruitvoering

CDC-0252-0800-5-ACB M2-R 26.107.06  800 mm 775 mm 472 mm Rechteruitvoering

CDC-0252-0800-1-ACB S1-L ON 26.107.11 24 V DC / ±15 % / 1 A 800 mm 775 mm 472 mm Linkeruitvoering, zonder voeding

CDC-5-ACB 26.105.00     Variabele uitrusting mogelijk

Beugels zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden; bijpassende beugels vanaf pagina 162

Meer informatie over speciale toepassingen vanaf pagina 168

Dimensies
Alle gegevens in mm

CDC-0252-5-ACB

Versie

Mogelijke aandrijfopties

Serie CDC   Kettingaandrijvingen

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek



75

Weergave als voorbeeld

Mogelijke toepassingen

 » Opgebouwde montage

 » Geïntegreerde montage

 » Vleugel montage

 » Profiel montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing

 » Trapeziumvormige applicatie

 » "Ophaalbrug" applicatie
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Artikel ook leverbaar met de volgende goedkeuringen onder een ander 
artikelnummer. Technische specificaties kunnen variëren.

C US

5014068.16004

CDC-TW-0502-1-ACB

Prestatiekenmerken

Serie CDC   Kettingaandrijvingen (Twin)

Goedkeuringen / certificaten
Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner.

 » Inzetbaar voor openingen voor rookafvoer, D+H Euro RWA 
conform EN 12101-2 en voor dagelijkse ventilatie

 » Met geïntegreerde, microprocessorgestuurde motor- en 
gesynchroniseerde elektronica BSY+

 » Laag procesgeluid dankzij innovatieve, akoestische ontkoppeling van de 
aandrijfcomponenten

 » 2 aandrijfkettingen voor een optimale krachttoevoer naar de vleugel

 » Aansluiting naar keuze, rechts of links (voorziening inclusief bussignalen)

 » Bij herkenning van een hindernis in GESLOTEN-richting tijdsgestuurd 
omkeren (actieve sluitkantbeveiliging)

 » Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren

 » Geïntegreerde businterface ACB (Advanced Communication Bus) met 
Modbus RTU-protocol

 » Directe integratie van de aandrijving door open buscommunicatie via ACB 
(Advanced Communication Bus) bijv. in GBS

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Voor een weergave van de afmetingen zie volgende pagina.

Drukbelasting diagram

* Voor verticaal gebruik gelieve contact op te nemen met uw D+H partner! 
** Afhankelijk van de bevestiging, *** volgens VdS 2580

Technische specificaties

CDC-TW-0502-0500-1-ACB CDC-TW-0502-0800-1-ACB

Voorziening 24 V DC / ±15 % / 1,6 A 24 V DC / ±15 % / 2 A

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Drukkracht 500 N

Trekkracht 500 N

Nominale vergrendelingskracht ** 3000 N

Levensduur 20000 Dubbelslag *

Slag 350 - 800 mm

Loopsnelheid OPEN 6,7 mm/s

Loopsnelheid OPEN - RWA 13,6 mm/s 15 mm/s

Loopsnelheid DICHT 6,7 mm/s

Beschermingsgrad IP 32

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 35 dB(A)

Temperatuurbereik -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C 

Temperatuurstabiliteit B300 (30 min / 300 °C)

Behuizing Aluminium

Oppervlakte Met poedercoating

Kleur Wit aluminium (~ RAL 9006) 

Verbinding 2,5 m Siliconen kabel

B x H x D 1265 x 30 x 39 mm

Gewicht 3,00 kg
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Type Art.-Nr. Commentaar

CDC-TW-1-ACB 26.103.00 Variabele uitrusting mogelijk

Beugels zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden; bijpassende beugels vanaf pagina 162

Meer informatie over speciale toepassingen vanaf pagina 168

Dimensies
Alle gegevens in mm

CDC-TW-0502-1-ACB

Versie

Mogelijke aandrijfopties

Serie CDC   Kettingaandrijvingen (Twin)

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Weergave als voorbeeld

Mogelijke toepassingen

 » Opgebouwde montage

 » Vleugel montage

 » Profiel montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing
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Artikel ook leverbaar met de volgende goedkeuringen onder een ander 
artikelnummer. Technische specificaties kunnen variëren.

C US

5014068.18005-1

KA-PLP

Prestatiekenmerken

Serie KA   Kettingaandrijvingen

Goedkeuringen / certificaten
Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner.

 » Inzetbaar voor openingen voor rookafvoer, D+H Euro RWA 
conform EN 12101-2 en voor dagelijkse ventilatie

 » Met microprocessorgestuurde motorelektronica

 » Highspeed functie (HS) voor het bijzonder snel openen van ramen in 
geval van brand (RWA)

 » Speciale kettingstabilisering

 » Druktoepassingen tot 700 mm (KA 34), tot 600 mm (KA 54), bij 
trektoepassingen slaglengtes  >1000 mm mogelijk

 » Drukontlasting van de dichtingen na sluitprocedure

 » Aandrijffuncties en verschillende aandrijfparameters programmeerbaar

 » Processnelheid in GESLOTEN-richting begrensd tot 5 mm/s (passieve 
sluitkantbeveiliging))

 » Bij herkenning van een hindernis in GESLOTEN-richting tijdsgestuurd 
omkeren (actieve sluitkantbeveiliging)

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Voor een weergave van de afmetingen zie volgende pagina.

Drukbelasting diagram

* Voor verticaal gebruik gelieve contact op te nemen met uw D+H partner! 
** Afhankelijk van de bevestiging, *** volgens VdS 2580

Technische specificaties

KA 34 KA 54

Voorziening 24 V DC / ±15 % / 1 A 24 V DC / ±15 % / 1,4 A

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Drukkracht 300 N 500 N

Trekkracht 300 N 500 N

Nominale vergrendelingskracht ** Max. 2600 N (2000 N ***)

Levensduur 20000 Dubbelslag *

Slag 350 - 1300 mm

Loopsnelheid OPEN 11,8 mm/s

Loopsnelheid OPEN - RWA 12,2 mm/s 13,3 mm/s

Loopsnelheid DICHT 11,8 mm/s

Beschermingsgrad IP 32

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 70 dB(A)

Temperatuurbereik -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C 

Temperatuurstabiliteit B300 (30 min / 300 °C)

Behuizing Aluminium

Oppervlakte Met poedercoating

Kleur Wit aluminium (~ RAL 9006) 

Verbinding 2,5 m Siliconen kabel

Afmeting A 421 - 902 mm
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Type Art.-Nr. Slag Afmeting A Afmeting B Gewicht Opmerking

KA 34/350 26.000.10 350 mm 421 mm 247,5 mm 1,60 kg  

KA 34/500 26.000.15 500 mm 496 mm 322,5 mm 1,90 kg  

KA 34/600 26.000.20 600 mm 546 mm 372,5 mm 2,20 kg  

KA 34/700 26.000.25 700 mm 596 mm 422,5 mm 2,40 kg  

KA 34/800 26.000.30 800 mm 646 mm 472,5 mm 2,60 kg Let op het drukbelastingsdiagram!

KA 34/1000 26.000.35 1000 mm 750 mm 576,5 mm 3,00 kg Let op het drukbelastingsdiagram!

KA 54/350 26.001.10 350 mm 421 mm 247,5 mm 1,60 kg  

KA 54/500 26.001.15 500 mm 496 mm 322,5 mm 1,90 kg  

KA 54/600 26.001.20 600 mm 546 mm 372,5 mm 2,20 kg  

KA 54/800 26.001.30 800 mm 646 mm 472,5 mm 2,60 kg Let op het drukbelastingsdiagram!

KA-PLP 26.000.00     Variabele uitrusting mogelijk

Beugels zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden; bijpassende beugels vanaf pagina 170

Dimensies
Alle gegevens in mm

KA-PLP

Versie

Mogelijke aandrijfopties

Serie KA   Kettingaandrijvingen

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Weergave als voorbeeld

Mogelijke toepassingen

 » Opgebouwde montage

 » Vleugel montage

 » Profiel montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing
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Artikel ook leverbaar met de volgende goedkeuringen onder een ander 
artikelnummer. Technische specificaties kunnen variëren.

C US

5014068.18005-1

KA-BSY+

BSY + set bestaande uit: standaard + linkse “L aandrijving

Prestatiekenmerken

Serie KA   Kettingaandrijvingen

Goedkeuringen / certificaten
Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner.

 » Inzetbaar voor openingen voor rookafvoer, D+H Euro RWA 
conform EN 12101-2 en voor dagelijkse ventilatie

 » Met geïntegreerde, microprocessorgestuurde motor- en 
gesynchroniseerde elektronica BSY+

 » Highspeed functie (HS) voor het bijzonder snel openen van ramen in 
geval van brand (RWA)

 » Max. 8 aandrijvingen mogelijk in één gesynchroniseerde groep

 » Voeding en signalen voor KA 34-BSY + voor max. 3 aandrijvingen        
(KA 54-BSY + max. 2 aandrijvingen) in serie doorgaand

 » Speciale kettingstabilisering

 » Drukontlasting van de dichtingen na sluitprocedure

 » Aandrijffuncties en verschillende aandrijfparameters programmeerbaar

 » Processnelheid in GESLOTEN-richting begrensd tot 5 mm/s (passieve 
sluitkantbeveiliging))

 » Bij herkenning van een hindernis in GESLOTEN-richting tijdsgestuurd 
omkeren (actieve sluitkantbeveiliging)

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Gegevens per aandrijving

Voor een weergave van de afmetingen zie volgende pagina.

Drukbelasting diagram

* Voor verticaal gebruik gelieve contact op te nemen met uw D+H partner! 
** Afhankelijk van de bevestiging, *** volgens VdS 2580

Technische specificaties

KA 34-BSY+ Set KA 54-BSY+ Set

Voorziening 24 V DC / ±15 % / 1 A 24 V DC / ±15 % / 1,4 A

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Drukkracht 300 N 500 N

Trekkracht 300 N 500 N

Nominale vergrendelingskracht ** Max. 2600 N (2000 N ***)

Levensduur 20000 Dubbelslag *

Slag 350 - 1300 mm

Loopsnelheid OPEN 11,8 mm/s

Loopsnelheid OPEN - RWA 12,2 mm/s 13,3 mm/s

Loopsnelheid DICHT 11,8 mm/s

Beschermingsgrad IP 32

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 70 dB(A)

Temperatuurbereik -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C 

Temperatuurstabiliteit B300 (30 min / 300 °C)

Behuizing Aluminium

Oppervlakte Met poedercoating

Kleur Wit aluminium (~ RAL 9006) 

Verbinding 2,5 m Siliconen kabel

Afmeting A 421 - 902 mm
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Type Art.-Nr. Slag Afmeting A Afmeting B Gewicht Opmerking

KA 34/600-BSY+ Set 26.010.20 600 mm 546 mm 372,5 mm 2,20 kg  

KA 34/700-BSY+ Set 26.010.25 700 mm 596 mm 422,5 mm 2,40 kg  

KA 34/800-BSY+ Set 26.010.30 800 mm 646 mm 472,5 mm 2,60 kg Let op het drukbelastingsdiagram!

KA 34/1000-BSY+ Set 26.010.35 1000 mm 750 mm 576,5 mm 3,00 kg Let op het drukbelastingsdiagram!

KA-BSY+ 26.010.00     Variabele uitrusting mogelijk

Beugels zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden; bijpassende beugels vanaf pagina 170

Dimensies
Alle gegevens in mm

KA-BSY+

Versie
Gewicht per aandrijving

Mogelijke aandrijfopties

Serie KA   Kettingaandrijvingen

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Weergave als voorbeeld

Mogelijke toepassingen

 » Opgebouwde montage

 » Vleugel montage

 » Profiel montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing

 » "Ophaalbrug" applicatie
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KA-K

Prestatiekenmerken

Serie KA   Kettingaandrijvingen

Goedkeuringen / certificaten
Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner.

 » Inzetbaar voor openingen voor rookafvoer, D+H Euro RWA 
conform EN 12101-2 en voor dagelijkse ventilatie

 » Met microprocessorgestuurde motorelektronica

 » Aansturing direct met 230 V AC

 » Speciale kettingstabilisering

 » Drukontlasting van de dichtingen na sluitprocedure

 » Druktoepassingen tot 700 mm (KA 34), tot 600 mm (KA 54), bij 
trektoepassingen slaglengtes  >1000 mm mogelijk

 » Eenvoudige raambesturing met 230 V AC ventilatieschakelaar

 » Instelbare elektronische sluitkrachtoptimalisatie

 » Processnelheid in GESLOTEN-richting begrensd tot 5 mm/s (passieve 
sluitkantbeveiliging))

 » Bij herkenning van een hindernis in GESLOTEN-richting tijdsgestuurd 
omkeren (actieve sluitkantbeveiliging)

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Voor een weergave van de afmetingen zie volgende pagina.

Drukbelasting diagram

* Voor verticaal gebruik gelieve contact op te nemen met uw D+H partner! 
** Afhankelijk van de bevestiging, *** volgens VdS 2580

Technische specificaties

KA 34-K KA 54-K

Voorziening 230 V AC / +10 % ... -15 %

Input frequentie 50 Hz

Kracht 24 W / 40 VA 32 W / 52 VA

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Drukkracht 300 N 500 N

Trekkracht 300 N 500 N

Nominale vergrendelingskracht ** Max. 2600 N (2000 N ***)

Levensduur 20000 Dubbelslag *

Slag 350 - 1300 mm

Loopsnelheid OPEN 12,1 mm/s 13,3 mm/s

Loopsnelheid DICHT 11,8 mm/s

Beschermingsgrad IP 32

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 70 dB(A)

Temperatuurbereik -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C 

Temperatuurstabiliteit B300 (30 min / 300 °C)

Behuizing Aluminium

Oppervlakte Met poedercoating

Kleur Wit aluminium (~ RAL 9006) 

Verbinding 2,5 m Siliconen kabel

Afmeting A 560 - 1041 mm
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Type Art.-Nr. Slag Afmeting A Afmeting B Gewicht Opmerking

KA 34/350-K 26.005.10 350 mm 560 mm 248 mm 1,80 kg  

KA 34/500-K 26.005.15 500 mm 635 mm 323 mm 2,10 kg  

KA 34/600-K 26.005.20 600 mm 685 mm 373 mm 2,40 kg  

KA 34/800-K 26.005.30 800 mm 785 mm 473 mm 2,80 kg Let op het drukbelastingsdiagram!

KA 34/1000-K 26.005.35 1000 mm 889 mm 577 mm 3,20 kg Let op het drukbelastingsdiagram!

KA 54/350-K 26.002.05 350 mm 560 mm 248 mm 1,80 kg  

KA 54/500-K 26.002.10 500 mm 635 mm 323 mm 2,10 kg  

KA 54/600-K 26.002.15 600 mm 685 mm 373 mm 2,40 kg  

KA-K 26.005.00     Variabele uitrusting mogelijk

Beugels zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden; bijpassende beugels vanaf pagina 170

Dimensies
Alle gegevens in mm

KA-K

Versie

Mogelijke aandrijfopties

Serie KA   Kettingaandrijvingen

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Weergave als voorbeeld

Mogelijke toepassingen

 » Opgebouwde montage

 » Vleugel montage

 » Profiel montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing
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KA-K-BSY+ Set

BSY + set bestaande uit: standaard + linkse “L aandrijving

Prestatiekenmerken

Serie KA   Kettingaandrijvingen

Goedkeuringen / certificaten
Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner.

 » Inzetbaar voor openingen voor rookafvoer, D+H Euro RWA 
conform EN 12101-2 en voor dagelijkse ventilatie

 » Met geïntegreerde, microprocessorgestuurde motor- en 
gesynchroniseerde elektronica BSY+

 » Aansturing direct met 230 V AC

 » 2 aandrijvingen mogelijk in één gesynchroniseerde groep

 » Speciale kettingstabilisering

 » Drukontlasting van de dichtingen na sluitprocedure

 » Aandrijffuncties en verschillende aandrijfparameters programmeerbaar

 » Processnelheid in GESLOTEN-richting begrensd tot 5 mm/s (passieve 
sluitkantbeveiliging))

 » Bij herkenning van een hindernis in GESLOTEN-richting tijdsgestuurd 
omkeren (actieve sluitkantbeveiliging)

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Voor een weergave van de afmetingen zie volgende pagina.

Drukbelasting diagram

* Voor verticaal gebruik gelieve contact op te nemen met uw D+H partner! 
** Afhankelijk van de bevestiging, *** volgens VdS 2580

Technische specificaties

KA 34-K-BSY+ Set KA 54-K-BSY+ Set

Voorziening 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz

Input frequentie 50 Hz

Kracht 45 W / 75 VA 75 W / 115 VA

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Drukkracht 600 N 1000 N

Trekkracht 600 N 1000 N

Nominale vergrendelingskracht ** Max. 5200 N (4000 N ***)

Levensduur 20000 Dubbelslag *

Slag 350 - 1300 mm

Loopsnelheid OPEN 11,8 mm/s

Loopsnelheid OPEN - RWA 12,2 mm/s 13,3 mm/s

Loopsnelheid DICHT 11,8 mm/s

Beschermingsgrad IP 32

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 70 dB(A)

Temperatuurbereik -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C 

Temperatuurstabiliteit B300 (30 min / 300 °C)

Behuizing Aluminium

Oppervlakte Met poedercoating

Verbinding Siliconen kabel

Afmeting A 560 - 1041 mm

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1



BSY+

94

40
51

312

A

59 B

Type Art.-Nr. Afmeting A Opmerking

KA-K-BSY+ 26.007.00 560 - 1041 mm Variabele uitrusting mogelijk

Beugels zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden; bijpassende beugels vanaf pagina 170

Dimensies
Alle gegevens in mm

KA-K-BSY+ Set

Versie

Mogelijke aandrijfopties

Serie KA   Kettingaandrijvingen

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Weergave als voorbeeld

Mogelijke toepassingen

 » Opgebouwde montage

 » Vleugel montage

 » Profiel montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing

 » "Ophaalbrug" applicatie
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Artikel ook leverbaar met de volgende goedkeuringen onder een ander 
artikelnummer. Technische specificaties kunnen variëren.

C US

5014068.18005-1

KA-TW-BSY+ 

Prestatiekenmerken

Serie KA   Kettingaandrijvingen (Twin)

Goedkeuringen / certificaten
Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner.

 » Inzetbaar voor openingen voor rookafvoer, D+H Euro RWA 
conform EN 12101-2 en voor dagelijkse ventilatie

 » Met geïntegreerde, microprocessorgestuurde motor- en 
gesynchroniseerde elektronica BSY+

 » Highspeed functie (HS) voor het bijzonder snel openen van ramen in 
geval van brand (RWA)

 » 2 aandrijfkettingen voor een optimale krachttoevoer naar de vleugel

 » Speciale kettingstabilisering

 » Drukontlasting van de dichtingen na sluitprocedure

 » Elektronische kracht- en positieregeling

 » Aandrijffuncties en verschillende aandrijfparameters programmeerbaar

 » Processnelheid in GESLOTEN-richting begrensd tot 5 mm/s (passieve 
sluitkantbeveiliging))

 » Bij herkenning van een hindernis in GESLOTEN-richting tijdsgestuurd 
omkeren (actieve sluitkantbeveiliging)

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Voor een weergave van de afmetingen zie volgende pagina.

Drukbelasting diagram

* Voor verticaal gebruik gelieve contact op te nemen met uw D+H partner! 
** Afhankelijk van de bevestiging, *** volgens VdS 2580

Technische specificaties

KA 66-TW

Voorziening 24 V DC / ±15 % / 2 A

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Drukkracht 600 N

Trekkracht 600 N

Nominale vergrendelingskracht ** 3000 N

Levensduur 20000 Dubbelslag *

Slag 350 - 800 mm

Loopsnelheid OPEN 11,8 mm/s

Loopsnelheid OPEN - RWA 12,2 mm/s

Loopsnelheid DICHT 11,8 mm/s

Beschermingsgrad IP 32

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 70 dB(A)

Temperatuurbereik -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C 

Temperatuurstabiliteit B300 (30 min / 300 °C)

Behuizing Aluminium

Oppervlakte Met poedercoating

Kleur Wit aluminium (~ RAL 9006) 

Verbinding 2,5 m Siliconen kabel

Afmeting A 997 / 1347 mm
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Type Art.-Nr. Slag Afmeting A Afmeting B Gewicht Opmerking

KA 66/600-TW1 26.013.50 600 mm 1347 mm 1000 mm 5,00 kg  

KA 66/800-TW1 26.013.60 800 mm 1347 mm 1000 mm 5,60 kg Let op het drukbelastingsdiagram!

KA-TW-BSY+ 26.013.00     Variabele uitrusting mogelijk

Beugels zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden; bijpassende beugels vanaf pagina 176

Dimensies
Alle gegevens in mm

KA-TW-BSY+ 

Versie

Mogelijke aandrijfopties

Serie KA   Kettingaandrijvingen (Twin)

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

173,5

173,5

A
B

40
51

59



99

Weergave als voorbeeld

Mogelijke toepassingen

 » Opgebouwde montage

 » Vleugel montage

 » Profiel montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing
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KA-TW-K-BSY+

Prestatiekenmerken

Serie KA   Kettingaandrijvingen (Twin)

Goedkeuringen / certificaten
Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner.

 » Inzetbaar voor openingen voor rookafvoer, D+H Euro RWA 
conform EN 12101-2 en voor dagelijkse ventilatie

 » Met geïntegreerde, microprocessorgestuurde motor- en 
gesynchroniseerde elektronica BSY+

 » Aansturing direct met 230 V AC

 » 2 aandrijfkettingen voor een optimale krachttoevoer naar de vleugel

 » Speciale kettingstabilisering

 » Drukontlasting van de dichtingen na sluitprocedure

 » Elektronische kracht- en positieregeling

 » Aandrijffuncties en verschillende aandrijfparameters programmeerbaar

 » Processnelheid in GESLOTEN-richting begrensd tot 5 mm/s (passieve 
sluitkantbeveiliging))

 » Bij herkenning van een hindernis in GESLOTEN-richting tijdsgestuurd 
omkeren (actieve sluitkantbeveiliging)

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Voor een weergave van de afmetingen zie volgende pagina.

Drukbelasting diagram

* Voor verticaal gebruik gelieve contact op te nemen met uw D+H partner! 
** Afhankelijk van de bevestiging, *** volgens VdS 2580

Technische specificaties

KA 66-TW-K

Voorziening 230 V AC / +10 % ... -15 %

Input frequentie 50 Hz

Kracht 45 W / 75 VA

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Drukkracht 600 N

Trekkracht 600 N

Nominale vergrendelingskracht ** 3000 N

Levensduur 20000 Dubbelslag *

Slag 350 - 800 mm

Loopsnelheid OPEN 12,2 mm/s

Loopsnelheid OPEN - RWA 16,1 mm/s

Loopsnelheid DICHT 11,8 mm/s

Beschermingsgrad IP 32

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 70 dB(A)

Temperatuurbereik -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C 

Temperatuurstabiliteit B300 (30 min / 300 °C)

Behuizing Aluminium

Oppervlakte Met poedercoating

Verbinding Siliconen kabel

Afmeting A 1275 / 1625 mm
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Type Art.-Nr. Afmeting A Afmeting B Opmerking

KA-TW-K-BSY+ 26.014.00   Variabele uitrusting mogelijk

KA 66/xxx-TW065-K 1275 mm 650 mm  

KA 66/xxx-TW1-K 1625 mm 1000 mm  

Beugels zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden; bijpassende beugels vanaf pagina 176

Dimensies
Alle gegevens in mm

KA-TW-K-BSY+

Versie

Mogelijke aandrijfopties

Serie KA   Kettingaandrijvingen (Twin)

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Weergave als voorbeeld

Mogelijke toepassingen

 » Opgebouwde montage

 » Vleugel montage

 » Profiel montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing
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Artikel ook leverbaar met de volgende goedkeuringen onder een ander 
artikelnummer. Technische specificaties kunnen variëren.

C US

5014068.18001

CDP-BSY+ / CDP-TW-BSY+

Prestatiekenmerken

Serie CDP   Krachtige kettingaandrijvingen

Goedkeuringen / certificaten
Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner.

 » Inzetbaar voor openingen voor rookafvoer, D+H Euro RWA 
conform EN 12101-2 en voor dagelijkse ventilatie

 » Met geïntegreerde, microprocessorgestuurde motor- en 
gesynchroniseerde elektronica BSY+

 » Highspeed functie (HS) voor het bijzonder snel openen van ramen in 
geval van brand (RWA)

 » Maximaal 4 aandrijvingen (CDP-BSY+) / 2 aandrijvingen (CDP-TW-BSY+) 
mogelijk in één gesynchroniseerde groep

 » Symmetrische kettinguitvoer voor eenvoudige montage

 » Drukontlasting van de dichtingen na sluitprocedure

 » Aandrijffuncties en verschillende aandrijfparameters programmeerbaar

 » Processnelheid in GESLOTEN-richting begrensd tot 5 mm/s (passieve 
sluitkantbeveiliging))

 » Bij herkenning van een hindernis in GESLOTEN-richting tijdsgestuurd 
omkeren (actieve sluitkantbeveiliging)

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Voor een weergave van de afmetingen zie volgende pagina.

Drukbelasting diagram

* Afhankelijk van de bevestiging, ** volgens VdS 2580

Technische specificaties

CDP 1500-BSY+ CDP-TW 3000-BSY+

Voorziening 24 V DC / ±15 % / 4 A 24 V DC / ±15 % / 8 A

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Drukkracht 1500 N 3000 N

Trekkracht 1000 N 2000 N

Nominale vergrendelingskracht * 3000 N 6000 N

Levensduur > 10000 dubbelslag

Slag 600 - 1500 mm

Loopsnelheid OPEN 6 mm/s

Loopsnelheid OPEN - RWA 17,7 mm/s

Loopsnelheid DICHT 6 mm/s

Beschermingsgrad IP 32

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 70 dB(A)

Temperatuurbereik -15 °C (-5 °C **) … +75 °C  

Temperatuurstabiliteit B300 (30 min / 300 °C)

Behuizing Aluminium

Oppervlakte Met poedercoating

Verbinding 2,5 m Siliconen kabel

Afmeting A 702 - 1264 mm 1672 / 2002 mm
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Type Art.-Nr. Afmeting A Afmeting B Commentaar

CDP-BSY+ 26.600.00 702 - 1264 mm  Variabele uitrusting mogelijk

CDP-TW-BSY+ 26.601.00 1672 / 2002 mm 870 / 1200 mm Variabele uitrusting mogelijk

Beugels zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden; bijpassende beugels vanaf pagina 180

Dimensies
Alle gegevens in mm

CDP-BSY+ / CDP-TW-BSY+

Versie

Mogelijke aandrijfopties

Serie CDP   Krachtige kettingaandrijvingen

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Weergave als voorbeeld

Mogelijke toepassingen

 » Opgebouwde montage

 » Profiel montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing
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5014068.18001

CDP-K-BSY+ / CDP-TW-K-BSY+

Prestatiekenmerken

Serie CDP   Krachtige kettingaandrijvingen

Goedkeuringen / certificaten
Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner.

 » Inzetbaar voor openingen voor rookafvoer, D+H Euro RWA 
conform EN 12101-2 en voor dagelijkse ventilatie

 » Met geïntegreerde, microprocessorgestuurde motor- en 
gesynchroniseerde elektronica BSY+

 » Aansturing direct met 230 V AC

 » Highspeed functie (HS) voor het bijzonder snel openen van ramen in 
geval van brand (RWA)

 » Maximaal 4 aandrijvingen (CDP-K-BSY+) / 2 aandrijvingen (CDP-TW-K-
BSY+) mogelijk in één gesynchroniseerde groep

 » Symmetrische kettinguitvoer voor eenvoudige montage

 » Drukontlasting van de dichtingen na sluitprocedure

 » Aandrijffuncties en verschillende aandrijfparameters programmeerbaar

 » Processnelheid in GESLOTEN-richting begrensd tot 5 mm/s (passieve 
sluitkantbeveiliging))

 » Bij herkenning van een hindernis in GESLOTEN-richting tijdsgestuurd 
omkeren (actieve sluitkantbeveiliging)

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Voor een weergave van de afmetingen zie volgende pagina.

Drukbelasting diagram

* Afhankelijk van de bevestiging, ** volgens VdS 2580

Technische specificaties

CDP 1500-K-BSY+ CDP-TW 3000-K-BSY+

Voorziening 230 V AC / +10 % ... -15 %

Input frequentie 50 Hz

Kracht 80 W / 107 VA 160 W / 214 VA

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Drukkracht 1500 N 3000 N

Trekkracht 1000 N 2000 N

Nominale vergrendelingskracht * 3000 N 6000 N

Levensduur > 10000 dubbelslag

Slag 800 - 1500 mm

Loopsnelheid OPEN 6 mm/s

Loopsnelheid OPEN - RWA 17,7 mm/s

Loopsnelheid DICHT 6 mm/s

Beschermingsgrad IP 32

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 70 dB(A)

Temperatuurbereik -15 °C (-5 °C **) … +75 °C  

Temperatuurstabiliteit B300 (30 min / 300 °C)

Behuizing Aluminium

Oppervlakte Met poedercoating

Verbinding 2,5 m Siliconen kabel

Afmeting A 702 - 1264 mm 1672 / 2002 mm
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Type Art.-Nr. Afmeting A Afmeting B Commentaar

CDP-K-BSY+ 26.602.00 702 - 1264 mm  Variabele uitrusting mogelijk

CDP-TW-K-BSY+ 26.603.00 1672 / 2002 mm 870 / 1200 mm Variabele uitrusting mogelijk

Beugels zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden; bijpassende beugels vanaf pagina 180

Dimensies
Alle gegevens in mm

CDP-K-BSY+ / CDP-TW-K-BSY+

Versie

Mogelijke aandrijfopties

Serie CDP   Krachtige kettingaandrijvingen

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Weergave als voorbeeld

Mogelijke toepassingen

 » Opgebouwde montage

 » Profiel montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing
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Tandheugelaandrijvingen 

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Serie ZA  Tandheugelaandrijvingen
Type Voorziening Max. drukkracht Max. slag Pagina

ZA-1-PLP 24 V DC 800 N 1000 mm 114

ZA-1-ACB 24 V DC 800 N 1000 mm 118

ZA 105-K 230 V AC 1000 N 800 mm 122

ZA-K-BSY+ * 230 V AC 1500 N 1500 mm 126

Serie DXD   Hoogwaardige tandheugelaandrijvingen
Type Voorziening Max. drukkracht Max. slag Pagina

DXD 300-BSY+ OT-HS 24 V DC 3000 N 1500 mm 130

DXD 300-K-BSY+ HS * 230 V AC 3000 N 1500 mm 130

Tenzij anders aangegeven, hebben alle maximumgegevens alleen betrekking op standaardartikelen.
De gegevens van de sets zijn per aandrijving.
* Variant artikel
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24 V DC

G 500001

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

EN 12101-2

D+H EURO RWA       D+H EURO S
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Artikel ook leverbaar met de volgende goedkeuringen onder een ander 
artikelnummer. Technische specificaties kunnen variëren.

C US

ZA-1-PLP

Prestatiekenmerken

Serie ZA  Tandheugelaandrijvingen

Goedkeuringen / certificaten
Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner.

 » Inzetbaar voor openingen voor rookafvoer, D+H Euro RWA 
conform EN 12101-2 en voor dagelijkse ventilatie

 » Met microprocessorgestuurde motorelektronica

 » High Speed-functie (HS) voor bijzonder snel openen van de ramen bij 
brand (RWA) (optioneel verkrijgbaar)

 » Laag stroomverbruik dankzij hoog rendement

 » Kabelinvoer boven en onder mogelijk

 » Aandrijfeenheid kan van links naar rechts worden veranderd

 » Aandrijffuncties en verschillende aandrijfparameters programmeerbaar

 » Processnelheid in GESLOTEN-richting begrensd tot 5 mm/s (passieve 
sluitkantbeveiliging))

 » Bij herkenning van een hindernis in GESLOTEN-richting tijdsgestuurd 
omkeren (actieve sluitkantbeveiliging)

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Voor een weergave van de afmetingen zie volgende pagina.

Drukbelasting diagram

* Voor verticaal gebruik gelieve contact op te nemen met uw D+H partner! 
** Afhankelijk van de bevestiging, *** volgens VdS 2580

Technische specificaties

ZA-0300-1-PLP ZA-0800-1-PLP ZA-1000-1-PLP ZA-1500-1-PLP

Voorziening 24 V DC / ±15 % / 0,5 A 24 V DC / ±15 % / 1 A 24 V DC / ±15 % / 1,2 A 24 V DC / ±15 % / 1,4 A

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Drukkracht 300 N 800 N 1000 N 1500 N

Trekkracht 300 N 800 N 1000 N 1000 N

Nominale vergrendelingskracht ** Max. 1400 N (1100 N ***)

Levensduur 20000 Dubbelslag *

Slag 100 - 1500 mm

Loopsnelheid OPEN 7,1 mm/s

Loopsnelheid OPEN - RWA 8 mm/s

Loopsnelheid DICHT 7,1 mm/s

Beschermingsgrad IP 65

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 51 dB(A)

Temperatuurbereik -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C 

Temperatuurstabiliteit B300 (30 min / 300 °C)

Behuizing Aluminium / polycarbonaat

Oppervlakte Met poedercoating

Kleur Wit aluminium (~ RAL 9006) 

Verbinding 2,5 m Siliconen kabel

Afmeting A 225 - 1662 mm
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Type Art.-Nr. Slag Afmeting A Gewicht Opmerking

ZA-0300-0350-1-PLP-R 27.005.05 350 mm 512 mm 1,72 kg  

ZA-0300-0500-1-PLP-R 27.005.10 500 mm 662 mm 1,95 kg  

ZA-0300-0600-1-PLP-R 27.005.15 600 mm 762 mm 2,10 kg  

ZA-0800-0350-1-PLP-R 27.005.30 350 mm 512 mm 1,72 kg  

ZA-0800-0500-1-PLP-R 27.005.35 500 mm 662 mm 1,95 kg  

ZA-0800-0600-1-PLP-R 27.005.40 600 mm 762 mm 2,10 kg  

ZA-0800-0800-1-PLP-R 27.005.45 800 mm 962 mm 2,40 kg Zonder boorgaten onderaan, alleen voor beugelmontage bovenaan

ZA-0800-1000-1-PLP-R 27.005.50 1000 mm 1162 mm 2,70 kg Zonder boorgaten onderaan, alleen voor beugelmontage bovenaan

ZA-1-PLP 27.005.00    Variabele uitrusting mogelijk

Beugels zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden; bijpassende beugels vanaf pagina 188

Dimensies
Alle gegevens in mm

ZA-1-PLP

Versie

Mogelijke aandrijfopties

Serie ZA  Tandheugelaandrijvingen

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Weergave als voorbeeld

Mogelijke toepassingen

 » Opgebouwde montage

 » Vleugel montage

 » Profiel montage

 » Zijmontage

 » Tegenover liggende montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing
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ZA-1-ACB

Prestatiekenmerken

Serie ZA  Tandheugelaandrijvingen

Goedkeuringen / certificaten
Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner.

 » Inzetbaar voor openingen voor rookafvoer, D+H Euro RWA 
conform EN 12101-2 en voor dagelijkse ventilatie

 » Met geïntegreerde, microprocessorgestuurde motor- en 
gesynchroniseerde elektronica BSY+

 » High Speed-functie (HS) voor bijzonder snel openen van de ramen bij 
brand (RWA) (optioneel verkrijgbaar)

 » Max. 8 aandrijvingen mogelijk in één gesynchroniseerde groep

 » Kabelinvoer boven en onder mogelijk

 » Aandrijfeenheid kan van links naar rechts worden veranderd

 » Aandrijffuncties en verschillende aandrijfparameters programmeerbaar

 » Processnelheid in GESLOTEN-richting begrensd tot 5 mm/s (passieve 
sluitkantbeveiliging))

 » Bij herkenning van een hindernis in GESLOTEN-richting tijdsgestuurd 
omkeren (actieve sluitkantbeveiliging)

 » Geïntegreerde businterface ACB (Advanced Communication Bus) met 
Modbus RTU-protocol

 » Directe integratie van de aandrijving door open buscommunicatie via ACB 
(Advanced Communication Bus) bijv. in GBS

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Voor een weergave van de afmetingen zie volgende pagina.

Drukbelasting diagram

* Voor verticaal gebruik gelieve contact op te nemen met uw D+H partner! 
** Afhankelijk van de bevestiging, *** volgens VdS 2580

Technische specificaties

ZA-0300-1-ACB ZA-0800-1-ACB ZA-1000-1-ACB ZA-1500-1-ACB

Voorziening 24 V DC / ±15 % / 0,5 A 24 V DC / ±15 % / 1 A 24 V DC / ±15 % / 1,2 A 24 V DC / ±15 % / 1,4 A

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Drukkracht 300 N 800 N 1000 N 1500 N

Trekkracht 300 N 800 N 1000 N 1000 N

Nominale vergrendelingskracht ** Max. 1400 N (1100 N ***)

Levensduur 20000 Dubbelslag *

Slag 100 - 1500 mm

Loopsnelheid OPEN 7 mm/s

Loopsnelheid OPEN - RWA 7 mm/s

Loopsnelheid DICHT 7 mm/s

Beschermingsgrad IP 65

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 51 dB(A)

Temperatuurbereik -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C 

Temperatuurstabiliteit B300 (30 min / 300 °C)

Behuizing Aluminium / polycarbonaat

Oppervlakte Met poedercoating

Kleur Wit aluminium (~ RAL 9006) 

Verbinding 2,5 m Siliconen kabel

Afmeting A 225 - 1662 mm
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Type Art.-Nr. Slag Afmeting A Gewicht Opmerking

ZA-0800-0500-1-ACB M1-R 27.011.05 500 mm 662 mm 1,95 kg  

ZA-0800-0500-1-ACB M2-R 27.011.25 500 mm 662 mm 1,95 kg  

ZA-0800-0500-1-ACB S1-L 27.011.45 500 mm 662 mm 1,95 kg  

ZA-0800-0600-1-ACB M1-R 27.011.10 600 mm 762 mm 2,10 kg  

ZA-0800-0600-1-ACB M2-R 27.011.30 600 mm 762 mm 2,10 kg  

ZA-0800-0600-1-ACB S1-L 27.011.50 600 mm 762 mm 2,10 kg  

ZA-0800-0800-1-ACB M1-R 27.011.15 800 mm 962 mm 2,40 kg Zonder boorgaten onderaan, alleen voor beugelmontage bovenaan

ZA-0800-0800-1-ACB M2-R 27.011.35 800 mm 962 mm 2,40 kg Zonder boorgaten onderaan, alleen voor beugelmontage bovenaan

ZA-0800-0800-1-ACB S1-L 27.011.55 800 mm 962 mm 2,40 kg Zonder boorgaten onderaan, alleen voor beugelmontage bovenaan

ZA-0800-1000-1-ACB M1-R 27.011.20 1000 mm 1162 mm 2,70 kg Zonder boorgaten onderaan, alleen voor beugelmontage bovenaan

ZA-0800-1000-1-ACB M2-R 27.011.40 1000 mm 1162 mm 2,70 kg Zonder boorgaten onderaan, alleen voor beugelmontage bovenaan

ZA-0800-1000-1-ACB S1-L 27.011.60 1000 mm 1162 mm 2,70 kg Zonder boorgaten onderaan, alleen voor beugelmontage bovenaan

ZA-1-ACB 27.011.00    Variabele uitrusting mogelijk

Beugels zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden; bijpassende beugels vanaf pagina 188

Dimensies
Alle gegevens in mm

ZA-1-ACB

Versie

Mogelijke aandrijfopties

Serie ZA  Tandheugelaandrijvingen

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Weergave als voorbeeld

Mogelijke toepassingen

 » Opgebouwde montage

 » Vleugel montage

 » Profiel montage

 » Zijmontage

 » Tegenover liggende montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing

 » Trapeziumvormige applicatie
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5014068.16001

ZA 105-K

Prestatiekenmerken

Serie ZA  Tandheugelaandrijvingen

Goedkeuringen / certificaten
Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner.

 » Inzetbaar voor openingen voor rookafvoer, D+H Euro RWA 
conform EN 12101-2 en voor dagelijkse ventilatie

 » Aansturing direct met 230 V AC

 » Laag stroomverbruik dankzij hoog rendement

 » Kabelinvoer boven en onder mogelijk

 » Aandrijfeenheid kan van links naar rechts worden veranderd

 » Processnelheid in GESLOTEN-richting begrensd tot 5 mm/s (passieve 
sluitkantbeveiliging))

 » Bij herkenning van een hindernis in GESLOTEN-richting tijdsgestuurd 
omkeren (actieve sluitkantbeveiliging)

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Voor een weergave van de afmetingen zie volgende pagina.

Drukbelasting diagram

* Voor verticaal gebruik gelieve contact op te nemen met uw D+H partner! 
** Afhankelijk van de bevestiging, *** volgens VdS 2580

Technische specificaties

ZA 105-K

Voorziening 230 V AC / +10 % ... -15 %

Input frequentie 50 Hz

Kracht 27 W / 30 VA

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Drukkracht 1000 N

Trekkracht 1000 N

Nominale vergrendelingskracht ** Max. 1400 N (1100 N ***)

Levensduur 20000 Dubbelslag *

Slag 100 - 1500 mm

Loopsnelheid OPEN 10 mm/s

Loopsnelheid DICHT 10 mm/s

Beschermingsgrad IP 65

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 51 dB(A)

Temperatuurbereik -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C 

Behuizing Aluminium / polycarbonaat

Oppervlakte Met poedercoating

Kleur Wit aluminium (~ RAL 9006) 

Verbinding 2,5 m Siliconen kabel

Afmeting A 225 - 1662 mm
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Type Art.-Nr. Slag Afmeting A Gewicht Opmerking

ZA 105/350-K 27.007.05 350 mm 512 mm 1,72 kg  

ZA 105/500-K 27.007.10 500 mm 662 mm 1,95 kg  

ZA 105/800-K 27.007.15 800 mm 962 mm 2,40 kg Zonder boorgaten onderaan, alleen voor beugelmontage bovenaan

ZA-K 27.007.02    Variabele uitrusting mogelijk

Beugels zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden; bijpassende beugels vanaf pagina 188

Dimensies
Alle gegevens in mm

ZA 105-K

Versie

Mogelijke aandrijfopties

Serie ZA  Tandheugelaandrijvingen

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Weergave als voorbeeld

Mogelijke toepassingen

 » Opgebouwde montage

 » Vleugel montage

 » Profiel montage

 » Zijmontage

 » Tegenover liggende montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing
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5014068.16001

Prestatiekenmerken

Serie ZA  Tandheugelaandrijvingen

ZA-K-BSY+

Goedkeuringen / certificaten
Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner.

 » Inzetbaar voor openingen voor rookafvoer, D+H Euro RWA 
conform EN 12101-2 en voor dagelijkse ventilatie

 » Met geïntegreerde, microprocessorgestuurde motor- en 
gesynchroniseerde elektronica BSY+

 » High Speed-functie (HS) voor bijzonder snel openen van de ramen bij 
brand (RWA) (optioneel verkrijgbaar)

 » Aansturing direct met 230 V AC

 » Max. 4 aandrijvingen mogelijk in één gesynchroniseerde groep

 » Laag stroomverbruik dankzij hoog rendement

 » Kabelinvoer boven en onder mogelijk

 » Aandrijfeenheid kan van links naar rechts worden veranderd

 » Processnelheid in GESLOTEN-richting begrensd tot 5 mm/s (passieve 
sluitkantbeveiliging))

 » Bij herkenning van een hindernis in GESLOTEN-richting tijdsgestuurd 
omkeren (actieve sluitkantbeveiliging)

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Voor een weergave van de afmetingen zie volgende pagina.

Drukbelasting diagram

* Voor verticaal gebruik gelieve contact op te nemen met uw D+H partner! 
** Afhankelijk van de bevestiging, *** volgens VdS 2580

Technische specificaties

ZA 35-K-BSY+ ZA 85-K-BSY+ ZA 105-K-BSY+ ZA 155-K-BSY+

Voorziening 230 V AC / +10 % ... -15 %

Input frequentie 50 Hz

Kracht 20 W / 30 VA 30 W / 45 VA 35 W / 55 VA 45 W / 70 VA

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Drukkracht 300 N 800 N 1000 N 1500 N

Trekkracht 300 N 800 N 1000 N 1000 N

Nominale vergrendelingskracht ** Max. 1400 N (1100 N ***)

Levensduur 20000 Dubbelslag *

Slag 100 - 1500 mm

Loopsnelheid OPEN 7,1 mm/s

Loopsnelheid OPEN - RWA 8 mm/s

Loopsnelheid DICHT 7,1 mm/s

Beschermingsgrad IP 65

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 51 dB(A)

Temperatuurbereik -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C 

Temperatuurstabiliteit B300 (30 min / 300 °C)

Behuizing Aluminium / polycarbonaat

Oppervlakte Met poedercoating

Kleur Wit aluminium (~ RAL 9006) 

Verbinding 2,5 m Siliconen kabel

Afmeting A 225 - 1662 mm
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Type Art.-Nr. Afmeting A Commentaar

ZA-K-BSY+ 27.007.01 225 - 1662 mm Variabele uitrusting mogelijk

Beugels zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden; bijpassende beugels vanaf pagina 188

Dimensies
Alle gegevens in mm

Versie

Mogelijke aandrijfopties

Serie ZA  Tandheugelaandrijvingen

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

ZA-K-BSY+

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Weergave als voorbeeld

Mogelijke toepassingen

 » Opgebouwde montage

 » Vleugel montage

 » Profiel montage

 » Zijmontage

 » Tegenover liggende montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1



230 V AC 24 V DC

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

EN 12101-2

D+H EURO RWA       D+H EURO S
HE

V

130

5014068.18004

Artikel ook leverbaar met de volgende goedkeuringen onder een ander 
artikelnummer. Technische specificaties kunnen variëren.

C US

DXD 300-BSY+ HS / DXD 300-K-BSY+ HS

Prestatiekenmerken

Serie DXD   Hoogwaardige tandheugelaandrijvingen

Goedkeuringen / certificaten
Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner.

 » Inzetbaar voor openingen voor rookafvoer, D+H Euro RWA 
conform EN 12101-2 en voor dagelijkse ventilatie

 » Met geïntegreerde, microprocessorgestuurde motor- en 
gesynchroniseerde elektronica BSY+

 » Directe aansturing via 230 V AC (DXD 300-K-BSY +)

 » Highspeed functie (HS) voor het bijzonder snel openen van ramen in 
geval van brand (RWA)

 » Max. 4 aandrijvingen mogelijk in één gesynchroniseerde groep

 » Groef in de aandrijfbuis voor flexibele montage en instelling van het 
zwenkbereik

 » Kabelinvoer boven en onder mogelijk

 » Aandrijffuncties en verschillende aandrijfparameters programmeerbaar

 » Processnelheid in GESLOTEN-richting begrensd tot 5 mm/s (passieve 
sluitkantbeveiliging))

 » Bij herkenning van een hindernis in GESLOTEN-richting tijdsgestuurd 
omkeren (actieve sluitkantbeveiliging)

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Voor een weergave van de afmetingen zie volgende pagina.

Drukbelasting diagram

* Voor verticaal gebruik gelieve contact op te nemen met uw D+H partner! 
** Afhankelijk van de bevestiging, *** volgens VdS 2580

Technische specificaties

DXD 300-BSY+ HS DXD 300-K-BSY+ HS

Voorziening 24 V DC / ±15 % / 5 A 230 V AC / +10 % ... -15 % / 175 VA

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Drukkracht 3000 N

Trekkracht 2000 N

Nominale vergrendelingskracht ** 2800 N

Levensduur 20000 Dubbelslag *

Slag 500 - 1500 mm

Loopsnelheid OPEN 7,1 mm/s

Loopsnelheid OPEN - HS 17 mm/s

Loopsnelheid DICHT 7,1 mm/s

Beschermingsgrad IP 64

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 70 dB(A)

Temperatuurbereik -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C 

Temperatuurstabiliteit B300 (30 min / 300 °C)

Behuizing Aluminium / polycarbonaat

Oppervlakte Met poedercoating

Verbinding Siliconen kabel

Afmeting A 706 - 1706 mm

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1



BSY+ 0 100
% 

Cl

132

131

182

187

88

84

A
A + 20

Type Art.-Nr. Afmeting A Commentaar

DXD 300/1000-BSY+ OT-HS 20.027.20 706 - 1706 mm  

DXD 300-BSY+ 20.022.06 706 - 1706 mm Variabele uitrusting mogelijk

DXD 300-K-BSY+ 20.022.08 706 - 1706 mm Variabele uitrusting mogelijk

Beugels zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden; bijpassende beugels vanaf pagina 196

Dimensies
Alle gegevens in mm

DXD 300-BSY+ HS / DXD 300-K-BSY+ HS

Versie

Mogelijke aandrijfopties

Serie DXD   Hoogwaardige tandheugelaandrijvingen

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Weergave als voorbeeld

Mogelijke toepassingen

 » Opgebouwde montage

 » Vleugel montage

 » Profiel montage

 » Zijmontage

 » Tegenover liggende montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing
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Beslagaandrijvingen

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Serie FRA   Vergrendelingsaandrijvingen
Type Voorziening Koppel Pagina

FRA 11-BSY+ 24 V DC 10 Nm 136

Serie VLD   Lineaire vergrendelingsaandrijvingen
Type Voorziening Vergrendelingskracht Pagina

VLD 51 24 V DC 500 N 138

VLD 51-BSY+ 24 V DC 500 N 138
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24 V DC

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

EN 12101-2

D+H EURO RWA       D+H EURO S
HE

V

136

FRA 11-BSY+

Prestatiekenmerken

 » Met microprocessorgestuurde motorelektronica voor communicatie en 
sequentiële sturing van aangesloten BSY+ en PLP-raamaandrijvingen om 
ramen te openen

 » Te gebruiken in combinatie met interne kameraandrijving en 43 mm 
bevestigingsafstand

 » Optie -BRV (bij PLP) resp. -VP (bij BSY+ / ACB) vereist bij aangesloten 
raamaandrijving

 » Max. 4 FRA 11-BSY+ aandrijvingen aan één raam mogelijk

 » Positieweergave van de vergrendeling

 » LED-statusindicatie van de aandrijving

 » Automatische vergrendeling van het raam

 » Verhoogde inbraakbeveiliging

Serie FRA   Vergrendelingsaandrijvingen

Goedkeuringen / certificaten
Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner.

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Type Art.-Nr. Commentaar

FRA 11-BSY+ 24.000.11  

FRA-BSY+ 24.000.10 Variabele uitrusting mogelijk

Dimensies
Alle gegevens in mm

Versie

Mogelijke aandrijfopties

* Breeklast vierkant

Technische specificaties

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

FRA 11-BSY+

Voorziening 24 V DC / ±15 % / 1 A

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Koppel 10 Nm *

Draaihoek 90° / 180°

Levensduur > 10000 Cycli

Beschermingsgrad IP 40

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 70 dB(A)

Temperatuurbereik -5 °C ... +75 °C

Temperatuurstabiliteit B300 (30 min / 300 °C)

Behuizing Polyamide

Oppervlakte Gelakt

Kleur Zilver (~ RAL 9006) 

Verbinding 2,5 m Siliconen kabel

B x H x D 43 x 200 x 43 mm

Gewicht 0,75 kg
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24 V DC

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

EN 12101-2

D+H EURO RWA       D+H EURO S
HE

V

138

VLD 51 / VLD 51-BSY+

Prestatiekenmerken

Serie VLD   Lineaire vergrendelingsaandrijvingen

Goedkeuringen / certificaten
Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner. Artikel ook leverbaar met de volgende goedkeuringen onder een ander 

artikelnummer. Technische specificaties kunnen variëren.

C US

 » Inzetbaar voor openingen voor rookafvoer, D+H Euro RWA 
conform EN 12101-2 en voor dagelijkse ventilatie

 » Tot max. 6 VLD-BSY+ aandrijvingen aan één raam mogelijk

 » Voor het bedienen van standaard-schuifbeslag

 » Aandrijffuncties en verschillende aandrijfparameters kunnen worden 

geprogrammeerd (VLD 51-BSY+)

 » Handmatige noodontgrendeling mogelijk

 » Vergrendelrichting instelbaar aan de aandrijving

 » Verhoogde inbraakbeveiliging

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Type Art.-Nr. Slag Gewicht Opmerking

VLD 51/038 23.060.50 38 mm 1,20 kg  

VLD 23.060.00  1,20 kg Variabele uitrusting mogelijk

VLD 51/038-BSY+ 23.060.70 38 mm 1,20 kg  

VLD-BSY+ 23.060.80  1,20 kg Variabele uitrusting mogelijk

PI-VLD 23.066.10  0,20 kg Geïntegreerde montage

RE-VLD 23.066.00  0,20 kg Opgebouwde montage

VLD-BS009-IM 24.AFK.KS  0,20 kg Opgebouwde montage

Dimensies
Alle gegevens in mm

Versie

Mogelijke aandrijfopties

Technische specificaties

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

* Losbreekkracht in ontgrendelde positie, ** volgens VdS 2580

VLD 51 VLD 51-BSY+

Voorziening 24 V DC / ±20 % / 1 A

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Vergrendelingskracht 500 N

Losbreekkracht 1000 N *

Levensduur > 10000 Cycli

Loopsnelheid OPEN 4,2 mm/s 3,3 mm/s

Loopsnelheid OPEN - RWA  - 4,2 mm/s

Loopsnelheid DICHT 4,2 mm/s 3,3 mm/s

Beschermingsgrad IP 50

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 70 dB(A)

Temperatuurbereik -15 °C (-5 °C **) … +75 °C 

Temperatuurstabiliteit B300 (30 min / 300 °C)

Behuizing Roestvrij staal V2A

Verbinding 2,5 m Siliconen kabel

B x H x D 493 x 25 x 25 mm
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Speciale aandrijvingen

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Serie DDS   Aandrijvingen voor het openen van deuren
Type Voorziening Max. drukkracht Max. slag Pagina

DDS 54 24 V DC 500 N 500 mm 142

Serie SHD   Zwenkvleugelaandrijvingen
Type Voorziening Max. drukkracht Max. slag Pagina

SHD 54 24 V DC 500 N 450 mm 144

SHD 54-BSY+ Set 24 V DC 500 N 450 mm 144

Serie LD   Lamellenvenster aandrijvingen
Type Voorziening Max. nominale kracht Max. slag Pagina

LDX-1-PLP * 24 V DC 1800 N 90 mm 146

LDx-5 * 230 V AC 1800 N 90 mm 146

LDx-1-ACB * 24 V DC 1800 N 90 mm 148

LDx-5-ACB * 230 V AC 1800 N 90 mm 148

LDx * 24 V DC 900 N 80 mm 150

Tenzij anders aangegeven, hebben alle maximumgegevens alleen betrekking op standaardartikelen.
De gegevens van de sets zijn per aandrijving.
* Variant artikel
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24 V DC

142

Artikel ook leverbaar met de volgende goedkeuringen onder een ander 
artikelnummer. Technische specificaties kunnen variëren. Goedkeuringsge-
gevens kan u opvragen bij uw D+H partner.

DDS 54

Prestatiekenmerken

 » Voor het openen van deuren met enkele vleugel tot max. 90°

 » Met microprocessorgestuurde motorelektronica

 » Hoge drukkracht dankzij speciale kettingstabilisering

 » Besturingsuitgang voor elektronische deurontgrendeling ter plaatse

 » Garandeert de nodige luchttoevoer en open vluchtwegen

 » De deur blijft handmatig bedienbaar

 » Automatisch motorslot, type Ikon of Ehem, combineerbaar

 » Aandrijffuncties en verschillende aandrijfparameters programmeerbaar

 » Extra passief en actief klembeveiligingssysteem voor de hoofdsluitkanten

 » Beugelset inbegrepen

Serie DDS   Aandrijvingen voor het openen van deuren

Goedkeuringen / certificaten

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Type Art.-Nr. Slag Commentaar

DDS 54/500 23.002.40 500 mm  

DDS-PLP 26.500.00 500 mm Variabele uitrusting mogelijk

Dimensies
Alle gegevens in mm

Versie

Mogelijke aandrijfopties

* Volgens VdS 2580

Technische specificaties

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

DDS 54

Voorziening 24 V DC / ±15 % / 1 A

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Drukkracht 500 N

Trekkracht 500 N

Levensduur 20000 Dubbelslag

Loopsnelheid OPEN 11,8 mm/s

Loopsnelheid DICHT 11,8 mm/s

Beschermingsgrad IP 32

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 70 dB(A)

Temperatuurbereik -5 °C ... +75 °C *

Temperatuurstabiliteit B300 (30 min / 300 °C)

Behuizing Aluminium

Oppervlakte Met poedercoating

Kleur Wit aluminium (~ RAL 9006) 

Verbinding 2,5 m Siliconen kabel

B x H x D 522 x 40 x 80 mm

Gewicht 2,00 kg
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24 V DC

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

EN 12101-2

D+H EURO RWA       D+H EURO S
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Artikel ook leverbaar met de volgende goedkeuringen onder een ander 
artikelnummer. Technische specificaties kunnen variëren.

SHD 54 / SHD 54-BSY+ Set

Prestatiekenmerken

 » Voor het openen en sluiten van draaivleugels

 » Voor vleugelmaten tot 1,2 x 1 m (SHD 54) / 1,2 x 2 m (SHD 54-BSY+ Set)

 » Dubbele kettingaandrijfset gesynchroniseerd (SHD 54-BSY+ Set)

 » Met microprocessorgestuurde motorelektronica

 » Openen van het raam tot max. 65° in minder dan 30 sec.

 » Vergrendeling van het raam in combinatie met raamgrendelaandrijving 
(optioneel)

 » Vergrendelrichting instelbaar aan de aandrijving

 » Aandrijffuncties en verschillende aandrijfparameters programmeerbaar

 » Beugelset inbegrepen

Serie SHD   Zwenkvleugelaandrijvingen

Goedkeuringen / certificaten
Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner.

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Type Art.-Nr. Slag Commentaar

SHD 54/450-BSY+ Set 23.050.80 450 mm  

SHD 26.501.00 450 mm Variabele uitrusting mogelijk

Dimensies
Alle gegevens in mm

Gegevens per aandrijving

Versie

Mogelijke aandrijfopties

* Volgens VdS 2580, ** volgens EN 12101-2

Technische specificaties

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

SHD 54 SHD 54-BSY+ Set

Voorziening 24 V DC / ±15 % / 1 A

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Drukkracht 500 N

Trekkracht 500 N

Levensduur 20000 Dubbelslag

Slag 450 mm

Loopsnelheid OPEN 11,8 mm/s

Loopsnelheid OPEN - RWA 15,2 mm/s

Loopsnelheid DICHT 11,8 mm/s

Beschermingsgrad IP 50

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 70 dB(A)

Temperatuurbereik -15 °C (-5 °C *) … +75 °C 

Temperatuurstabiliteit B300 (30 min / 300 °C)

Behuizing Aluminium

Oppervlakte Met poedercoating

Kleur Wit aluminium (~ RAL 9006) 

Verbinding 2,5 m Siliconen kabel

B x H x D 500 x 40 x 115 mm

Gewicht 2,10 kg
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24 V DC 230 V AC

ZERTIFIZIERT
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Artikel ook leverbaar met de volgende goedkeuringen onder een ander 
artikelnummer. Technische specificaties kunnen variëren.

LDx-1-PLP / LDx-5

Prestatiekenmerken

Serie LD   Lamellenvenster aandrijvingen

Goedkeuringen / certificaten
Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner.

 » Max. druk- en trekkracht van 1400 N en 1800 N

 » Vergrendelingskracht van 5000 N voor zeer grote lamellenramen

 » Lamellenraamaandrijving aanpasbaar voor alle gangbare 
lamellenfabrikanten (bijv. EuroLam, Fieger, HAHN, NACO,           
Schneider + Nölke)

 » Centraal gesteunde aandrijvingspositie

 » Ontwikkeld op basis van EN 12101-2

 » Inzetbaar voor openingen voor rookafvoer en dagelijkse ventilatie

 » Met microprocessorgestuurde motorelektronica

 » Met een geluidsdrukniveau van LpA ≤ 45 dB(A) is deze aandrijving een 
van de stilste van haar klasse

 » Corrosiebestendige aandrijfcomponenten

 » Aandrijffuncties en verschillende aandrijfparameters kunnen worden 
geprogrammeerd (LDx-1-PLP)

 » Extra passief en actief klembeveiligingssysteem voor de hoofdsluitkanten 
met omkeerfunctie

 » Fail-safe LD-aandrijving in combinatie met supercondensatoren 
ter beveiliging van de energie; bij stroomuitval gaat de aandrijving 
automatisch open of dicht (LDx-1-PLP)

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Type Art.-Nr. Gewicht Opmerking

LDx-1 24.021.10 1,50 kg Variabele uitrusting mogelijk

LDx-5 24.021.15 1,50 kg Variabele uitrusting mogelijk

Dimensies
Alle gegevens in mm

Versie

Mogelijke aandrijfopties

* Volgens VdS 2580

Technische specificaties

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

LDx-1400-1-PLP LDx-1800-1-PLP LDx-1400-5 LDx-1800-5

Voorziening 24 V DC / ±20 % / 1,4 A 24 V DC / ±20 % / 1,6 A 230 V AC / +10 % ... -15 % / 65 VA 230 V AC / +10 % ... -15 % / 75 VA

Drukkracht 1400 N 1800 N 1400 N 1800 N

Trekkracht 1400 N 1800 N 1400 N 1800 N

Nominale vergrendelingskracht 5000 N

Levensduur 20000 Dubbelslag

Slag 36 - 90 mm

Loopsnelheid OPEN 2 mm/s

Loopsnelheid DICHT 2 mm/s

Beschermingsgrad IP 40

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 45 dB(A)

Temperatuurbereik -5 °C ... +75 °C *

Temperatuurstabiliteit B300 (30 min / 300 °C)

Behuizing Aluminium

Oppervlakte Geanodiseerd

Kleur Speciale kleuren volgens RAL

Verbinding Siliconen kabel

B x H x D 365 x 67 x 38 mm
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24 V DC 230 V AC

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED
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Artikel ook leverbaar met de volgende goedkeuringen onder een ander 
artikelnummer. Technische specificaties kunnen variëren.

LDx-1-ACB / LDx-5-ACB

Prestatiekenmerken

Serie LD   Lamellenvenster aandrijvingen

Goedkeuringen / certificaten
Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner.

 » Max. druk- en trekkracht van 1400 N en 1800 N

 » Vergrendelingskracht van 5000 N voor zeer grote lamellenramen

 » Lamellenraamaandrijving aanpasbaar voor alle gangbare 
lamellenfabrikanten (bijv. EuroLam, Fieger, HAHN, NACO,           
Schneider + Nölke)

 » Centraal gesteunde aandrijvingspositie

 » Ontwikkeld op basis van EN 12101-2

 » Inzetbaar voor openingen voor rookafvoer en dagelijkse ventilatie

 » Met geïntegreerde, microprocessorgestuurde motor- en 
gesynchroniseerde elektronica BSY+

 » Met een geluidsdrukniveau van LpA ≤ 45 dB(A) is deze aandrijving een 
van de stilste van haar klasse

 » Corrosiebestendige aandrijfcomponenten

 » Aandrijffuncties en verschillende aandrijfparameters programmeerbaar

 » Extra passief en actief klembeveiligingssysteem voor de hoofdsluitkanten 
met omkeerfunctie

 » Geïntegreerde businterface ACB (Advanced Communication Bus) met 
Modbus RTU-protocol

 » Directe integratie van de aandrijving door open buscommunicatie via ACB 
(Advanced Communication Bus) bijv. in GBS

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Type Art.-Nr. Gewicht Opmerking

LDx-1 24.021.10 1,50 kg Variabele uitrusting mogelijk

LDx-5 24.021.15 1,50 kg Variabele uitrusting mogelijk

Dimensies
Alle gegevens in mm

Versie

Mogelijke aandrijfopties

* Volgens VdS 2580

Technische specificaties

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

LDx-1400-1-ACB LDx-1800-1-ACB LDx-1400-5-ACB LDx-1800-5-ACB

Voorziening 24 V DC / ±20 % / 1,4 A 24 V DC / ±20 % / 1,6 A 230 V AC / +10 % ... -15 % / 65 VA 230 V AC / +10 % ... -15 % / 75 VA

Drukkracht 1400 N 1800 N 1400 N 1800 N

Trekkracht 1400 N 1800 N 1400 N 1800 N

Nominale vergrendelingskracht 5000 N

Levensduur 20000 Dubbelslag

Slag 36 - 90 mm

Loopsnelheid OPEN 2 mm/s

Loopsnelheid DICHT 2 mm/s

Beschermingsgrad IP 40

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 45 dB(A)

Temperatuurbereik -5 °C ... +75 °C *

Temperatuurstabiliteit B300 (30 min / 300 °C)

Behuizing Aluminium

Oppervlakte Geanodiseerd

Kleur Speciale kleuren volgens RAL

Verbinding Siliconen kabel

B x H x D 365 x 67 x 38 mm
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Artikel ook leverbaar met de volgende goedkeuringen onder een ander 
artikelnummer. Technische specificaties kunnen variëren.

C US

LDx

Prestatiekenmerken

Serie LD   Lamellenvenster aandrijvingen

Goedkeuringen / certificaten
Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner.

 » Inzetbaar voor openingen voor rookafvoer, D+H Euro RWA 
conform EN 12101-2 en voor dagelijkse ventilatie

 » Met microprocessorgestuurde motorelektronica

 » Hoge druk- en trekkracht bij zeer geringe afmetingen

 » Kracht- en positieregeling voor het synchroon functioneren van twee 
aandrijvingen

 » Corrosiebestendige aandrijfcomponenten

 » Aandrijffuncties en verschillende aandrijfparameters programmeerbaar

 » Extra passief en actief klembeveiligingssysteem voor de hoofdsluitkanten 
met omkeerfunctie

 » Lamellenraamaandrijving aanpasbaar voor alle gangbare 
lamellenfabrikanten (bijv. EuroLam, Fieger, HAHN, NACO,            
Schneider + Nölke)

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Type Art.-Nr. Commentaar

LDx 24.020.10 Variabele uitrusting mogelijk

Dimensies
Alle gegevens in mm

Versie

Mogelijke aandrijfopties

* Volgens VdS 2580

Technische specificaties

Een uitleg van de iconen vindt u op de laatste pagina.

LDx

Voorziening 24 V DC / ±15 % / 0,8 A

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Nominale kracht (max.) 900 N

Levensduur 20000 Dubbelslag

Slag 28,5 - 80 mm

Snelheid OPEN (max.) 2.1 mm/s

Snelheid DICHT (max.) 2.1 mm/s

Beschermingsgrad IP 50

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 70 dB(A)

Temperatuurbereik -5 °C ... +75 °C *

Temperatuurstabiliteit B300 (30 min / 300 °C)

Behuizing Roestvrij staal V2A

Verbinding Siliconen kabel

B x H x D (max.) 423 x 25 x 25 mm

Gewicht 1,20 kg
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Lichtkoepelsystemen

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Serie SDS   Lichtkoepelsysteem 
Type Voorziening Max. kracht OPEN inclusief sneeuwlast Pagina

SDS 3-0800-1 24 V DC 1980 N 154

SDS 3-1000-1 24 V DC 2200 N 154

SDS 3-0800-5 230 V AC 1980 N 154

SDS 3-1000-5 230 V AC 2200 N 154
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24 V DC 230 V AC

154

SDS 3

Prestatiekenmerken

 » Voor het openen en sluiten van dakramen, voor ventilatie- en 
rookafvoertoepassingen, tot een openingshoek van 170°

 » Bijzonder geruisloze aandrijving voor comfortabele dagelijkse ventilatie

 » Met powerpack (optioneel) tot 3000 N max. systeembelasting (inclusief 
sneeuwlast)

 » Max. koepelgewicht van 90 kg (max. 120° openingshoek)

 » Modulaire, uitbreidbare elektronica voor SA- en SZ-berichten, BSY+ 
(synchroon met 2 systemen) en interface met de ACB-gateway

 » Maximale openingshoek instelbaar met de D+H-software SCS

 » Basissysteem SDS-3-0800 flexibel inzetbaar voor lichtstraten met een 
inbouwmaat van 800 mm - 999 mm

 » Basissysteem SDS-3-1000 flexibel inzetbaar voor lichtstraten met een 
inbouwmaat van 984 mm - 1200 mm

 » Noodontgrendeling al geïntegreerd in het basissysteem

 » Modulair uitbreidbaar systeem met klantspecifieke montagesets en 
afmetingen (tot 1,5 m; 1,5 m - 2 m)

 » Eenvoudige montage dankzij een voormontage van de beugels en een 
gemakkelijke bevestiging van bovenaf

 » Mechanische vergrendeling voor hogere windlast en inbraakbeveiliging, 
inclusief noodontgrendeling (optioneel)

Serie SDS   Lichtkoepelsysteem 

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Type Art.-Nr. Gewicht

SDS 3-0800-1 27.903.01 18,00 kg

SDS 3-1000-1 27.903.02 18,00 kg

SDS 3-0800-5 27.903.03 18,50 kg

SDS 3-1000-5 27.903.04 18,50 kg

~ 
30

 c
m

Totale lengte, vrije installatiemaat

Dimensies

Versie

  * Kracht aan de buitenrand van de lichtkoepel afhankelijk van de afmetingen 
 ** volgens EN 12101-2 ontwikkeld 
*** Waarden voor koepelgrootte 2,25 m² (1,5 mx 1,5 m) met een koepelgewicht van 50 kg. 
   Als de afmetingen en het gewicht van de koepel verschillen, verandert de waarde proportioneel. 
   De koepel moet geschikt zijn voor de lasten.

Technische specificaties

SDS 3-0800-1 SDS 3-1000-1 SDS 3-0800-5 SDS 3-1000-5

Voorziening 24 V DC / ±15 % / 5 A 230 V AC / +10 % ... -15 % / 140 VA

Max. kracht OPEN inclusief sneeuwlast 1980 N 2200 N 1980 N 2200 N

Max. kracht SLUITEN 450 N 500 N 450 N 500 N

Nominale vergrendelingskracht op de hefzijde 3000 N * 3400 N * 3000 N * 3400 N *

Levensduur 11000 Dubbelslagen **

Loopsnelheid OPEN 60 s

Loopsnelheid DICHT 60 s

Windlastklasse 1500 Pa ** ***

Sneeuwlastklasse 750 Pa ** ***

Beschermingsgrad IP 54

Temperatuurbereik -5 °C ... +75 °C

Temperatuurstabiliteit B300 (30 min / 300 °C)

Verbinding Elektronicabox, schroefklemmen
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Integratie tot in de perfectie

D+H Montageoplossingen

Beugelsets

Dit dient van dichtbij bekeken te worden: de beugeloplossing voor profielgeïntegreerde montage is zo compact dat die bijna onzichtbaar kan worden gemaakt. 
Doordat de krachtige aandrijving in het raamprofiel weggewerkt is, verdwijnt die op elegante wijze uit het zicht. Pas bij gebruik van het raam wordt de aandrij-
ving functioneel merkbaar en zorgt voor een snelle, geruisloze, gecontroleerde natuurlijke ventilatie en rookafvoer volgens EN 12101-2.  
Dankzij de minimale afmetingen biedt de CDC perfecte integratie en is bij uitstek geschikt voor esthetische, functioneel doordachte geveloplossingen. Geen ex-
tern zichtbare bevestigingsmiddelen die hinderlijk zijn voor het oog, wel merkbaar comfort dat onzichtbaar blijft. En waar iedereen blij mee zal zijn: een test bij ift 
Rosenheim bevestigt dat het warmteoverdrachtscoëfficiënt van de ramen nauwelijks verandert bij installatie in de profielen van tal van raam- en geveloplossingen.

Dankzij de diversiteit aan profielsystemen biedt D+H vele montageoplossingen. We kunnen speciale aanpassingen regelen voor uw installatie zodat u steeds een 
ideale oplossing heeft voor uw raam. De D+H aandrijvingen worden in opbouw gemonteerd of geïntegreerd in het profiel. De installatielocaties die de voorkeur 
hebben, zijn op het frame of de vleugel van de sluitranden. De D+H aandrijvingen kunnen ook bevestigd worden aan de naar binnen of buiten openende draai-, 
kiep-, uitzet- of parallel ramen. De openingshoek van het raam is afhankelijk van de aandrijfslag, de beugelhoogte en de afstand tot het scharnier.  
De D+H-montagemogelijkheden zijn van toepassing op zowel RWA-systemen als op natuurlijke ventilatie,  voor zowel dak als gevel.  
Er is ook mogelijkheid voor eenvoudige montage. Gebruik hiervoor de gebruiksvriendelijke documentatie van de gebruiksaanwijzing en CAD-tekeningen. Alle 
bevestigingsmaterialen zijn bij de beugelsets inbegrepen zodat er niets ontbreekt op de werf.

Technische wijzigingen voorbehouden.
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VCD-BS007-VFO (BK) VCD-BS001-VSI (SR) VCD-BS004-VFI (BK)

Beugelsets voor VCD

 » Optimale afstemming van de beugelsets op het desbetreffende 
profielsysteem

 » Alle benodigde bevestigingsmiddelen zijn inbegrepen in de levering van 
de beugelsets

 » Optioneel verkrijgbaar in speciale kleur volgens de wensen van de klant

 » Raam- en gevelfabrikant-specifieke toepassingstekeningen beschikbaar

Prestatiekenmerken

Serie VCD

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Raico® Schüco®

Reynaers® Velux®

Roto®

Mogelijke toepassingen

Door de beugelsets optimaal af te stemmen op de meest gangbare profielmerken (zie profielfabrikanten) hebben wij altijd de aangepaste beugeloplossing voor u. 
Omdat de D+H-montageoplossingen flexibiliteit en verscheidenheid bieden, kan de montage van de aandrijvingen probleemloos worden gerealiseerd.

Staat de gezochte fabrikant er niet bij, neem dan contact op met ons service-
team die een oplossing voor u zoekt.

Profielfabrikanten

Systeemspecifieke beugels

Universele beugels

 » Opgebouwde montage

 » Vleugel montage

 » Profiel montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing

 » Trapeziumvormige applicatie
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Ook met onze universele beugelsets hebben wij de juiste oplossing voor u. Onze montageoplossingen zijn geschikt voor tal van houten, aluminium of kunststof 
profielen. U heeft de keuze tussen profiel- en vleugel montage. Wij staan   voor u klaar met hulp en advies ingeval u specifieke vragen heeft.
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Dakraam, naar buiten openend

Gevelraam, naar binnen openend

Gevelraam, naar buiten openend

Weergave als voorbeeld

Serie VCD

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Residentiële dakramen

Universele beugelsets, naar binnen openend

Universele beugelsets, naar buiten openend
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CDC-BS089-VFI BS-CDC-PA01-M-VFO BS-CDC-PI01-M-VFI

Beugelsets voor CDC

Prestatiekenmerken

Serie CDC

 » Optimale afstemming van de beugelsets op het desbetreffende 
profielsysteem

 » Oplossingen voor RWA-toepassingen getest in het gecertificeerd systeem 
volgens EN 12101-2

 » Alle benodigde bevestigingsmiddelen zijn inbegrepen in de levering van 
de beugelsets

 » Optioneel verkrijgbaar in speciale kleur volgens de wensen van de klant

 » Raam- en gevelfabrikant-specifieke toepassingstekeningen beschikbaar

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Alcoa Kawneer® Reynaers®

Aluprof® Sapa®

Colt® Schüco®

Gutmann® Skandinaviska®

Heroal® Sykon®

Hueck® Velux®

Raico® Wicona®

Mogelijke toepassingen

Door de beugelsets optimaal af te stemmen op de meest gangbare profielmerken (zie profielfabrikanten) hebben wij altijd de aangepaste beugeloplossing voor u. 
Omdat de D+H-montageoplossingen flexibiliteit en verscheidenheid bieden, kan de montage van de aandrijvingen probleemloos worden gerealiseerd.

Staat de gezochte fabrikant er niet bij, neem dan contact op met ons service-
team die een oplossing voor u zoekt.

Profielfabrikanten

Systeemspecifieke beugels

Universele beugels

 » Opgebouwde montage

 » Geïntegreerde montage

 » Vleugel montage

 » Profiel montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing

 » Trapeziumvormige applicatie

 » "Ophaalbrug" applicatie

Ook met onze universele beugelsets hebben wij de juiste oplossing voor u. Onze montageoplossingen zijn geschikt voor tal van houten, aluminium of kunststof 
profielen. U heeft de keuze tussen profiel- en vleugel montage. Wij staan   voor u klaar met hulp en advies ingeval u specifieke vragen heeft.
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Kiep- en draairamen, naar buiten openend

Weergave als voorbeeld

Serie CDC

Kiep- en draairamen, naar binnen openend, geïntegreerd

Kiep- en draairamen, naar binnen openend

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Val-, uitzet-, parallel raam, naar buiten openend

Residentiële dakramen

Universele beugelsets, naar binnen openend
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Universele beugelsets, naar buiten openend

Weergave als voorbeeld

Serie CDC

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Serie CDC
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De gegevens gelden voor niet-draaibare montage van de aandrijving.

Aandrijfketting, voor niet-roterende (vaste) aandrijvingen

Serie CDC

Opgebouwde montage

Zijbuigketting SBD Zijbuigketting SBU

Geïntegreerde montage

Zijbuigketting SBD Zijbuigketting SBU

Standaard ketting Zijbuigketting

x

x

Slag  Minimale afmeting (x)

350 mm 550 mm

400 mm 650 mm

500 mm 800 mm

600 mm 950 mm

Minimale afmeting (x) (mm) = Slag (mm) x 3,9 800 mm 1250 mm

1000 mm 1550 mm

Bij de zijbuigketting bestaat er naast de normale scharnierbeweging van de ketting de extra mogelijkheid om de kettingschakels zijwaarts te buigen. Met deze 
optie kan het raam onder een grotere hoek worden geopend dan met een stijve ketting. Door deze flexibiliteit hebben zijbuigkettingen een lager draagvermogen 
dan standaardkettingen.

Zijbuigketting boven / onder

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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> 
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m
ax. 20°

Trapeziumvormige applicatie

“Ophaalbrug” applicatie

De aandrijving moet in de bovenste helft van de vleugel gemonteerd 
worden.  
 ** De openingshoek van de raamvleugel mag niet groter zijn dan 60°.  
 * De kettinghoek mag niet kleiner zijn dan 60°.
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 » Let er bij het installeren van de aandrijving op dat de transmissiezijde altijd naar het lange raamprofiel gericht is.
 » De aandrijving met de langste slag binnen de gesynchroniseerde groep moet als master worden geprogrammeerd.
 » Afmetingen trapeziumraam: een raambreedte van 2-3 m wordt aanbevolen.
 » De kleinste kettingslag mag niet meer bedragen dan 50% van de grootste kettingslag.

 » De trapeziumvormige toepassing is beschikbaar voor de CDC-0252-1-ACB en CDC-0252-5-ACB met een zijbuigketting met slag van 800 mm.
 » De aandrijvingen kunnen bovenop worden geïntegreerd of in opbouw gemonteerd.
 » Gegevens over de grootte van de aandrijfgroep per trapeziumvenster: 

 - CDC-0252-1-ACB (24 V DC): 3 aandrijfgroep 
 - CDC-0252-5-ACB (230 V AC): 2 aandrijfgroep
 » De beugels BS-CDC-PI01-M-VFI, BS-CDC-PA01-M-VFO en BS-CDC-PI01-O-VSI zijn bedoeld voor montage.

 » De ophaalbrug-applicatie is via de “Optie ZB” beschikbaar voor de CDC-0252-1-ACB (24 V DC) en CDC-0252-5-ACB (230 V AC).
 » De aandrijving wordt standaard geleverd met een speciale kettinggeleiding en parametrering.
 » Er mogen geen aandrijvingen met een zijbuigketting worden gebruikt.
 » Standaardaandrijvingen mogen niet worden gebruikt.
 » De beugels BS-CDC-PI01-M-VFI en BS-CDC-PA01-M-VFO worden gebruikt voor montage.
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KA-BS050-VFO KA-BS040-VSI KA-BS046-VFI

Beugelsets voor KA

Prestatiekenmerken

Serie KA

 » Optimale afstemming van de beugelsets op het desbetreffende 
profielsysteem

 » Oplossingen voor RWA-toepassingen getest in het gecertificeerd systeem 
volgens EN 12101-2

 » Alle benodigde bevestigingsmiddelen zijn inbegrepen in de levering van 
de beugelsets

 » Optioneel verkrijgbaar in speciale kleur volgens de wensen van de klant

 » Raam- en gevelfabrikant-specifieke toepassingstekeningen beschikbaar

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Aluprof® Reynaers®

Colt® Sapa®

Gutmann® Schüco®

Heroal® Skandinaviska®

Jet-Brakel® Technal®

Raico® Wicona®

Mogelijke toepassingen

Door de beugelsets optimaal af te stemmen op de meest gangbare profielmerken (zie profielfabrikanten) hebben wij altijd de aangepaste beugeloplossing voor u. 
Omdat de D+H-montageoplossingen flexibiliteit en verscheidenheid bieden, kan de montage van de aandrijvingen probleemloos worden gerealiseerd.

Staat de gezochte fabrikant er niet bij, neem dan contact op met ons service-
team die een oplossing voor u zoekt.

Profielfabrikanten

Systeemspecifieke beugels

Universele beugels

 » Opgebouwde montage

 » Vleugel montage

 » Profiel montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing

 » "Ophaalbrug" applicatie

Ook met onze universele beugelsets hebben wij de juiste oplossing voor u. Onze montageoplossingen zijn geschikt voor tal van houten, aluminium of kunststof 
profielen. U heeft de keuze tussen profiel- en vleugel montage. Wij staan   voor u klaar met hulp en advies ingeval u specifieke vragen heeft.
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Dakraam, naar buiten openend

Uitzetraam, naar buiten openend

Weergave als voorbeeld

Serie KA

Kiep- en draairamen, naar binnen openend

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Vleugelraam, naar binnen openend

Val-, uitzet-, parallel raam, naar buiten openend

Universele beugelsets, naar binnen openend
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Universele beugelsets, naar buiten openend

Beugels voor lichtkoepels

Weergave als voorbeeld

Serie KA

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Serie KA
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KA-TW-BS041-VSI KA-TW-BS047-VFI KA-TW-BS052-VFO

Beugelsets voor  KA-TW

Prestatiekenmerken

Serie KA

 » Optimale afstemming van de beugelsets op het desbetreffende 
profielsysteem

 » Oplossingen voor RWA-toepassingen getest in het gecertificeerd systeem 
volgens EN 12101-2

 » Alle benodigde bevestigingsmiddelen zijn inbegrepen in de levering van 
de beugelsets

 » Optioneel verkrijgbaar in speciale kleur volgens de wensen van de klant

 » Raam- en gevelfabrikant-specifieke toepassingstekeningen beschikbaar

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Aluprof® Reynaers®

Colt® Sapa®

Gutmann® Schüco®

Heroal® Skandinaviska®

Jet-Brakel® Technal®

Raico® Wicona®

Mogelijke toepassingen

Door de beugelsets optimaal af te stemmen op de meest gangbare profielmerken (zie profielfabrikanten) hebben wij altijd de aangepaste beugeloplossing voor u. 
Omdat de D+H-montageoplossingen flexibiliteit en verscheidenheid bieden, kan de montage van de aandrijvingen probleemloos worden gerealiseerd.

Staat de gezochte fabrikant er niet bij, neem dan contact op met ons service-
team die een oplossing voor u zoekt.

Profielfabrikanten

Systeemspecifieke beugels

Universele beugels

 » Opgebouwde montage

 » Vleugel montage

 » Profiel montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing

Ook met onze universele beugelsets hebben wij de juiste oplossing voor u. Onze montageoplossingen zijn geschikt voor tal van houten, aluminium of kunststof 
profielen. U heeft de keuze tussen profiel- en vleugel montage. Wij staan   voor u klaar met hulp en advies ingeval u specifieke vragen heeft.
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Dakraam, naar buiten openend

Uitzetraam, naar buiten openend

Vleugelraam, naar binnen openend

Weergave als voorbeeld

Serie KA

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Val-, uitzet-, parallel raam, naar buiten openend

Universele beugelsets, naar binnen openend

Universele beugelsets, naar buiten openend
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CDP-BS001-OM CDP-BS002-OM CDP-BS019-OM

Beugelsets voor CDP

Prestatiekenmerken

Serie CDP

 » Optimale afstemming van de beugelsets op het desbetreffende 
profielsysteem

 » Oplossingen voor RWA-toepassingen getest in het gecertificeerd systeem 
volgens EN 12101-2

 » Alle benodigde bevestigingsmiddelen zijn inbegrepen in de levering van 
de beugelsets

 » Optioneel verkrijgbaar in speciale kleur volgens de wensen van de klant

 » Raam- en gevelfabrikant-specifieke toepassingstekeningen beschikbaar

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Aluprof® Raico®

Colt® Reynaers®

Gutmann® Sapa®

Heroal® Schüco®

Hueck® Technal®

Jet-Brakel® Wicona®

Mogelijke toepassingen

Door de beugelsets optimaal af te stemmen op de meest gangbare profielmerken (zie profielfabrikanten) hebben wij altijd de aangepaste beugeloplossing voor u. 
Omdat de D+H-montageoplossingen flexibiliteit en verscheidenheid bieden, kan de montage van de aandrijvingen probleemloos worden gerealiseerd.

Staat de gezochte fabrikant er niet bij, neem dan contact op met ons service-
team die een oplossing voor u zoekt.

Profielfabrikanten

Systeemspecifieke beugels

Universele beugels

 » Opgebouwde montage

 » Profiel montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing

Ook met onze universele beugelsets hebben wij de juiste oplossing voor u. Onze montageoplossingen zijn geschikt voor tal van houten, aluminium of kunststof 
profielen. U heeft de keuze tussen profiel- en vleugel montage. Wij staan   voor u klaar met hulp en advies ingeval u specifieke vragen heeft.
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Dakraam, naar buiten openend

Weergave als voorbeeld

Serie CDP

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Serie CDP
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CDP-TW-BS009-OM CDP-TW-BS011-OM CDP-TW-BS020-OM

Beugelsets voor CDP-TW

Prestatiekenmerken

Serie CDP

 » Optimale afstemming van de beugelsets op het desbetreffende 
profielsysteem

 » Oplossingen voor RWA-toepassingen getest in het gecertificeerd systeem 
volgens EN 12101-2

 » Alle benodigde bevestigingsmiddelen zijn inbegrepen in de levering van 
de beugelsets

 » Optioneel verkrijgbaar in speciale kleur volgens de wensen van de klant

 » Raam- en gevelfabrikant-specifieke toepassingstekeningen beschikbaar

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Aluprof® Raico®

Colt® Reynaers®

Gutmann® Sapa®

Heroal® Schüco®

Hueck® Technal®

Jet-Brakel® Wicona®

Mogelijke toepassingen

Door de beugelsets optimaal af te stemmen op de meest gangbare profielmerken (zie profielfabrikanten) hebben wij altijd de aangepaste beugeloplossing voor u. 
Omdat de D+H-montageoplossingen flexibiliteit en verscheidenheid bieden, kan de montage van de aandrijvingen probleemloos worden gerealiseerd.

Staat de gezochte fabrikant er niet bij, neem dan contact op met ons service-
team die een oplossing voor u zoekt.

Profielfabrikanten

Systeemspecifieke beugels

Universele beugels

 » Opgebouwde montage

 » Profiel montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing

Ook met onze universele beugelsets hebben wij de juiste oplossing voor u. Onze montageoplossingen zijn geschikt voor tal van houten, aluminium of kunststof 
profielen. U heeft de keuze tussen profiel- en vleugel montage. Wij staan   voor u klaar met hulp en advies ingeval u specifieke vragen heeft.
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Dakraam, naar buiten openend

Weergave als voorbeeld

Serie CDP

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Serie CDP
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ZA-BS043-SM ZA-BS044-OM ZA-BS045-SM

Beugelsets voor ZA

Prestatiekenmerken

Serie ZA

 » Optimale afstemming van de beugelsets op het desbetreffende 
profielsysteem

 » Oplossingen voor RWA-toepassingen getest in het gecertificeerd systeem 
volgens EN 12101-2

 » Alle benodigde bevestigingsmiddelen zijn inbegrepen in de levering van 
de beugelsets

 » Optioneel verkrijgbaar in speciale kleur volgens de wensen van de klant

 » Raam- en gevelfabrikant-specifieke toepassingstekeningen beschikbaar

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
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Aluprof® Reynaers®

Colt® Sapa®

Heroal® Schüco®

Jet-Brakel® Wicona®

Raico®

Mogelijke toepassingen

Door de beugelsets optimaal af te stemmen op de meest gangbare profielmerken (zie profielfabrikanten) hebben wij altijd de aangepaste beugeloplossing voor u. 
Omdat de D+H-montageoplossingen flexibiliteit en verscheidenheid bieden, kan de montage van de aandrijvingen probleemloos worden gerealiseerd.

Staat de gezochte fabrikant er niet bij, neem dan contact op met ons service-
team die een oplossing voor u zoekt.

Profielfabrikanten

Systeemspecifieke beugels

Universele beugels

 » Opgebouwde montage

 » Vleugel montage

 » Profiel montage

 » Zijmontage

 » Tegenover liggende montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing

 » Trapeziumvormige applicatie

Ook met onze universele beugelsets hebben wij de juiste oplossing voor u. Onze montageoplossingen zijn geschikt voor tal van houten, aluminium of kunststof 
profielen. U heeft de keuze tussen profiel- en vleugel montage. Wij staan   voor u klaar met hulp en advies ingeval u specifieke vragen heeft.
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Dakraam, naar buiten openend, montage tegenover het scharnier

Dakraam, naar buiten openend, zijmontage

Gevelraam, naar binnen openend

Weergave als voorbeeld

Serie ZA

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Gevelraam, naar buiten openend
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Alle gegevens in mm

Serie ZA

Vleugelbeugel Art.-Nr. Gewicht Omschrijving

FK 20.050.80 0,07 kg  » Met ontgrendelingsbout

 » Zinkspuitgietwerk, blank

 

9

22

30

20

35

Ø  6,2
6

Ø
6,4

21

6,
45

13

Vleugelbeugel Art.-Nr. Gewicht Omschrijving

FK-D 20.052.20 0,10 kg  » Met ontgrendelingsbout

 » Aluminium, zilver geanodiseerd29

43

16

22

62

Ø 6 Ø 11 / 90°

15

Vleugelbeugel Art.-Nr. Gewicht Omschrijving

FKE 20.052.30 0,09 kg  » Met veerbelaste ontgrendelingspen bijv. 
voor dakluiken

 » Zinkspuitgietwerk, blank

 SW 7

Ø

Ø
 1

0

Ø
12

5

1132

52

 4

Ø

6

Ø

 1
0

Vleugelbeugel Art.-Nr. Gewicht Omschrijving

FKK 20.052.40 0,15 kg  » Met ontgrendelingsbout

 » V2A, blank

15
,5

6,
5

5,
5

15,5

89,5
71,5
41,5

22 38

26

816

Ø 6

1442

Ø

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Ooghoekgewricht Art.-Nr. Gewicht Omschrijving

KWG 20.051.40 0.10 kg  » Als vervanging van de oogbout 
(uittrekkracht ca.1500 N)

 » Aluminium / Staal

20
21

7,
5

63

Ø 13,5

43

50
,5

15

M8

Ø 7

8

24

Hoekbeugel Art.-Nr. Gewicht Omschrijving

WK 6 20.052.60 0.10 kg  » Beugel met 2 tapeinden en draadstangen

 » Gegoten aluminium, blank
~ 72

60

90

10
20

6,5

70

40

44,5

43 50

Hoekbeugel Art.-Nr. Gewicht Omschrijving

ZK 6 20.052.70 0.14 kg  » Beugel met 2 tapeinden en draadstangen

 » Gegoten aluminium, blank~ 72
60

6,5 10
20

52
70

40
7380

90

Z-Beugel Art.-Nr. Gewicht Omschrijving

ZKK 20.052.80 0.20 kg  » Verstelbare beugel met 2 tapeinden en 
draadstangen

 » V2A, blank

55 58,5
8,5

37,5

31

59,5
72,5
81

50 M
 8

20
8

70
90

39
81

Ø
6
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U-Beugel Art.-Nr. Gewicht Omschrijving

UK 50 20.050.00 0.06 kg  » Beugel met doorlopende schroef

 » Aluminium, zilver geanodiseerd40

40

32 M
 6

26
30

101118

25
50

Ø
6,1

U-Beugel Art.-Nr. Gewicht Omschrijving

UK 350 20.050.10 0.40 kg  » Beugel met 2 tapeinden en draadstangen

 » Lengte 350 mm

 » Aluminium, zilver geanodiseerd
30

50
42

40

M
 8

U-Beugel Art.-Nr. Gewicht Omschrijving

UK 500 20.050.20 0.60 kg  » Beugel met 2 tapeinden en draadstangen

 » Lengte 500 mm

 » Aluminium, zilver geanodiseerd

30

50
42

40

M
 8

Draaipunt-schakelbeugel Art.-Nr. Gewicht Omschrijving

DPK 6 20.052.00 0.14 kg  » Beugel met klemdeel, 2 tapeinden en 
draadstangen

 » Aluminium, zilver geanodiseerd

40
32

59,5
80

49

40

40284250

10 17
6,2

Alle gegevens in mm

Serie ZA

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Draaipunt-schakelbeugel Art.-Nr. Gewicht Omschrijving

DPK 8 20.051.50 0.20 kg  » Draaibare beugel met grondplaat, 
klemdeel, met 2 tapeinden en 
draadstangen

 » Aluminium, zilver geanodiseerd

130

50 30

38

40

65,5

40

46

42

6,2

Zijbeugel Art.-Nr. Gewicht Omschrijving

SK 20.050.40 0.32 kg  » Beugel voor diagonale montage van de 
aandrijving op de raamvleugel

 » Aluminium, zilver geanodiseerd

148

35

160

34

11
10

7010
0

Zijbeugel Art.-Nr. Gewicht Omschrijving

SK-D 20.050.60 0.30 kg  » Draaibare beugel voor diagonale 
montage van de aandrijving op de 
raamvleugel

 » Bestaat uit een DPK klemdeel 
gemonteerd op een SK driehoek-beugel

 » Aluminium, zilver geanodiseerd

50

148
160

168
11

10
0

10

70

40

40

35

Ø
6
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DXD-BS011-OM DXD-BS012-SM DXD-BS036-OM

Beugelsets voor DXD

Prestatiekenmerken

Serie DXD

 » Optimale afstemming van de beugelsets op het desbetreffende 
profielsysteem

 » Oplossingen voor RWA-toepassingen getest in het gecertificeerd systeem 
volgens EN 12101-2

 » Alle benodigde bevestigingsmiddelen zijn inbegrepen in de levering van 
de beugelsets

 » Optioneel verkrijgbaar in speciale kleur volgens de wensen van de klant

 » Raam- en gevelfabrikant-specifieke toepassingstekeningen beschikbaar

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Aluprof® Raico®

Colt® Reynaers®

Gutmann® Sapa®

Heroal® Schüco®

Jet-Brakel® Wicona®

Mogelijke toepassingen

Door de beugelsets optimaal af te stemmen op de meest gangbare profielmerken (zie profielfabrikanten) hebben wij altijd de aangepaste beugeloplossing voor u. 
Omdat de D+H-montageoplossingen flexibiliteit en verscheidenheid bieden, kan de montage van de aandrijvingen probleemloos worden gerealiseerd.

Staat de gezochte fabrikant er niet bij, neem dan contact op met ons service-
team die een oplossing voor u zoekt.

Profielfabrikanten

Systeemspecifieke beugels

Universele beugels

 » Opgebouwde montage

 » Vleugel montage

 » Profiel montage

 » Zijmontage

 » Tegenover liggende montage

 » Duwtoepassing

 » Trektoepassing

Ook met onze universele beugelsets hebben wij de juiste oplossing voor u. Onze montageoplossingen zijn geschikt voor tal van houten, aluminium of kunststof 
profielen. U heeft de keuze tussen profiel- en vleugel montage. Wij staan   voor u klaar met hulp en advies ingeval u specifieke vragen heeft.
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Dakraam, naar buiten openend, montage tegenover het scharnier

Dakraam, naar buiten openend, zijmontage

Weergave als voorbeeld

Serie DXD

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Serie DXD
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ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

EN 12101-2

D+H EURO RWA       D+H EURO S
HE

V

200

Prestatiekenmerken

 » Om, bij wind, de aërodynamische efficiëntie van RWA-gecertificeerde 
dakraamprofielen te vergroten

 » Geen windrichtingafhankelijke regeling nodig en dus geen dubbel aantal 
RWA-gecertificeerde raamprofielen

 » Optisch aantrekkelijke oplossing uit glas of goedkope oplossing uit 
plaatstaal mogelijk

 » Universeel geschikte montagesets voor winddeflectors uit glas

Serie WDF   Windgeleiders

WDF-BS

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek



WDF-BS001 

WDF-BS002

WDF-BS003 

WDF-BS004

WDF-BS005

WDF-BS001 / WDF-BS004

WDF-BS002

WDF-BS003 / WDF-BS005
WDF-BS002

WDF-BS002

WDF-BS001 / WDF-BS004

201

Toepassingsvoorbeeld

Versie *

Technische specificaties

Type Art.-Nr. Gewicht Opmerking

WDF-BS001 27.BAA.ZU 4,75 kg Hoekhaak tot 300 mm hoog

WDF-BS002 27.BAB.ZU 1,18 kg Zijhaak tot 500 mm hoog

WDF-BS003 27.BAC.ZU 5,10 kg Middenhaak tot 300 mm hoog

WDF-BS004 27.BAD.ZU 14,49 kg Hoekhaak tot 500 mm hoog

WDF-BS005 27.BAE.ZU 9,11 kg Middenhaak tot 500 mm hoog

* Het glas is niet inbegrepen bij de D+H levering!  
 Voor het bestellen van het glas is een productietekening beschikbaar.
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Voor details voor WDF verwijzen wij u  
naar de D+H winddeflectorbrochure.
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Bijlage
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Inhoudsopgave
Algemene voorwaarden
Opties - Iconen
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C
CDC-0252-0350-1-ACB M1-L 70

CDC-0252-0350-1-ACB M1-R 70

CDC-0252-0350-1-ACB M2-R 70

CDC-0252-0350-1-ACB S1-L 70

CDC-0252-0350-1-ACB S1-L ON 74

CDC-0252-0350-1-TMS+ -R 66

CDC-0252-0350-5-ACB M1-R 74

CDC-0252-0350-5-ACB M2-R 74

CDC-0252-0500-1-ACB M1-L 70

CDC-0252-0500-1-ACB M1-R 70

CDC-0252-0500-1-ACB M2-R 70

CDC-0252-0500-1-ACB S1-L 70

CDC-0252-0500-1-ACB S1-L ON 74

CDC-0252-0500-5-ACB M1-R 74

CDC-0252-0500-5-ACB M2-R 74

CDC-0252-0600-1-ACB M1-L 70

CDC-0252-0600-1-ACB M1-R 70

CDC-0252-0600-1-ACB M2-R 70

CDC-0252-0600-1-ACB S1-L 70

CDC-0252-0600-1-ACB S1-L ON 74

CDC-0252-0600-1-TMS+ -R 66

CDC-0252-0600-5-ACB M1-R 74

CDC-0252-0600-5-ACB M2-R 74

CDC-0252-0800-1-ACB M1-L 70

CDC-0252-0800-1-ACB M1-R 70

CDC-0252-0800-1-ACB M2-R 70

CDC-0252-0800-1-ACB S1-L 70

CDC-0252-0800-1-ACB S1-L ON 74

CDC-0252-0800-1-TMS+ -R 66

CDC-0252-0800-5-ACB M1-R 74

CDC-0252-0800-5-ACB M2-R 74

CDC-1-ACB 70

CDC-5-ACB 74

CDC-TW-1-ACB 78

CDP-BSY+ 106

CDP-K-BSY+ 110

CDP-TW-BSY+ 106

CDP-TW-K-BSY+ 110

D
DDS 54/500 143

DDS-PLP 143

DXD 300-BSY+ 132

D
DXD 300-K-BSY+ 132

DXD 300/1000-BSY+ OT-HS 132

F
FRA 11-BSY+ 137

FRA-BSY+ 137

K
KA 34/1000 82

KA 34/1000-BSY+ Set 86

KA 34/1000-K 90

KA 34/350 82

KA 34/350-K 90

KA 34/500 82

KA 34/500-K 90

KA 34/600 82

KA 34/600-BSY+ Set 86

KA 34/600-K 90

KA 34/700 82

KA 34/700-BSY+ Set 86

KA 34/800 82

KA 34/800-BSY+ Set 86

KA 34/800-K 90

KA 54/350 82

KA 54/350-K 90

KA 54/500 82

KA 54/500-K 90

KA 54/600 82

KA 54/600-K 90

KA 54/800 82

KA 66/600-TW1 98

KA 66/800-TW1 98

KA-BSY+ 86

KA-K 90

KA-K-BSY+ 94

KA-PLP 82

KA-TW-BSY+ 98

KA-TW-K-BSY+ 102
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L
LDx 151

LDx-1 147, 149

LDx-5 147, 149

P
PI-VLD 139

R
RE-VLD 139

S
SDS 3-0800-1 155

SDS 3-0800-5 155

SDS 3-1000-1 155

SDS 3-1000-5 155

SHD 145

SHD 54/450-BSY+ Set 145

V
VCD 203-PLP 42

VCD 203/250 (BK) 42

VCD 203/250 (SR) 42

VCD 203/250 (WH) 42

VCD 204-K 58

VCD 204-K-/Z-TMS+ 58

VCD 204-PLP 50

VCD 204/250 (BK) 50

VCD 204/250 (SR) 50

VCD 204/250 (WH) 50

VCD 204/250-K (BK) 58

VCD 204/250-K (SR) 58

VCD 204/250-K (WH) 58

VCD 204/350 (BK) 50

VCD 204/350 (SR) 50

VCD 204/350 (WH) 50

VCD 204/350-K (BK) 58

VCD 204/350-K (SR) 58

VCD 204/350-K (WH) 58

VCD 204/350-K-TMS+ Set (SR) 58

V
VCD 204/350-TMS+ Set (BK) 50

VCD 204/350-TMS+ Set (SR) 50

VCD 204/350-TMS+ Set (WH) 50

VCD-0203-0250-1-ACB M1-R 46

VCD-0203-1-ACB 46

VCD-0204-0250-1-ACB M1-M 54

VCD-0204-0250-5-ACB M1-M 62

VCD-0204-0350-1-ACB M1-M 54

VCD-0204-0350-5-ACB M1-M 62

VCD-0204-1-ACB 54

VCD-0204-5-ACB 62

VLD 139

VLD 51/038 139

VLD 51/038-BSY+ 139

VLD-BS009-IM 139

VLD-BSY+ 139

W
WDF-BS001 201

WDF-BS002 201

WDF-BS003 201

WDF-BS004 201

WDF-BS005 201

Z
ZA 105/350-K 124

ZA 105/500-K 124

ZA 105/800-K 124

ZA-0300-0350-1-PLP-R 116

ZA-0300-0500-1-PLP-R 116

ZA-0300-0600-1-PLP-R 116

ZA-0800-0350-1-PLP-R 116

ZA-0800-0500-1-ACB M1-R 120

ZA-0800-0500-1-ACB M2-R 120

ZA-0800-0500-1-ACB S1-L 120

ZA-0800-0500-1-PLP-R 116

ZA-0800-0600-1-ACB M1-R 120

ZA-0800-0600-1-ACB M2-R 120

ZA-0800-0600-1-ACB S1-L 120

ZA-0800-0600-1-PLP-R 116

ZA-0800-0800-1-ACB M1-R 120
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Z
ZA-0800-0800-1-ACB M2-R 120

ZA-0800-0800-1-ACB S1-L 120

ZA-0800-0800-1-PLP-R 116

ZA-0800-1000-1-ACB M1-R 120

ZA-0800-1000-1-ACB M2-R 120

ZA-0800-1000-1-ACB S1-L 120

ZA-0800-1000-1-PLP-R 116

ZA-1-ACB 120

ZA-1-PLP 116

ZA-K 124

ZA-K-BSY+ 128
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TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND SUPPLY FOR BUSINESS 
TRANSACTIONS WITH CONTRACTORS
I. General Provisions
1. A Contractor in terms of these Terms and Conditions is 
defined as any natural person or legal entity or private limited 
company having legal capacity from private or public law 
or a special estate under public law that has entered into a 
business relationship and acts in the exercise of a commercial 
or independent professional activity.

2. The conditions below shall apply for all business 
relationships and shall also be used with respect to business 
entities (referred to hereinafter as Buyer) as the foundation 
for all future business. The version currently valid at the time 
of conclusion of the contract is authoritative. The mutual 
written declarations shall be authoritative for the scope of 
the deliveries or services (hereinafter referred to together 
as Deliveries). However, the Buyer’s General Terms and 
Conditions shall apply only insofar as D+H Mechatronic 
AG (referred to hereinafter as D+H) has expressly approved 
them in writing.

II. Offer, Conclusion of Contract
1. D+H shall be bound by all offers for three months. 
The contractual relationship shall become effective upon 
the receipt at D+H of the offer countersigned by the 
Buyer. However, the Buyer shall be obligated to notify D+H 
immediately if the Buyer does not accept the order.

2. The transfer of the Buyer’s rights and duties under the 
contract or the resale of Deliveries before its receipt requires 
written consent from D+H. Moreover, D+H might withdraw 
from the contract at any time by a respective written 
declaration.

3. D+H reserves the right to produce deviations from 
samples or earlier Deliveries due to manufacturing 
requirements in order to improve the product.

III. Prices and Payment Conditions
1. The prices are based on Deliveries ex works plus the 
respective applicable statutory value-added tax.

2. If D+H is responsible for installation or assembly and 
nothing else is agreed upon, the Buyer shall, in addition 
to the arranged price, bear all required ancillary costs, such 
as travel costs, costs for transporting necessary tools and 
personal luggage, and per diem allowances or similar.

3. Payments shall be made to D+H within 8 days from the 
date of invoice, with 3% discount, or 30 days net, and free 
of transaction charges.

4. The Buyer may only set off such counterclaims that have 
been expressly acknowledged by D+H or which have been 
conclusively determined by a court; a right of retention may 
only be claimed if it is based on claims under the contract.

5. Each order will be processed with a minimum order value 
of 150.00 €. It is incumbent on the customer to observe 
this minimum value.

IV. Retention of Title
1. The objects of the Deliveries (Retained Goods) shall 
remain the property of D+H until all claims from the business 
relationship owed by the Buyer are fulfilled. If the realizable 
value of all security rights to which D+H is entitled exceeds 
the amount of all secured claims by more than 10%, D+H 
shall release a corresponding part of the security rights at 
the request of the Buyer.

2. In the event that the Deliveries are sold, the Buyer shall 
assign to D+H all claims against the purchaser arising from 
the resale together with all ancillary rights, without the need 
for any further special declarations. The assignment shall 
also include any claims for payment of account balance. 
However, the assignment applies only to the amount that 
corresponds to the price of the Deliveries invoiced by D+H. 
Priority shall be given to satisfying the share of the claim 
assigned to D+H.

3. If the Buyer links the Deliveries to plots of land, the Buyer, 
without requiring additional special declarations, also assigns 
the claim that the Buyer is entitled to as compensation for 
this link in the amount that corresponds to the price of the 
Deliveries invoiced by D+H.

4. Unless cancelled, the Buyer shall be authorized to collect 
claims assigned to D+H in accordance with this paragraph 
IV. (Retention of Title). The Buyer shall immediately forward 
to D+H payments made on the assigned claims up to the 
amount of the secured claim. If there is a legitimate interest 
(such as in the event of any default of payment, suspension 
of payments, initiation of insolvency proceedings, etc.), D+H 
is authorized to revoke the Buyer’s collection authorization. 
Furthermore, D+H may, following prior warning and ad-
herence to a reasonable deadline, disclose the assignment 
for security, make use of the assigned claims, and require 
the Buyer to disclose the assignment for security to its 
purchasers. In this case, the Buyer must notify D+H about 
information required for enforcing its rights with respect to 
purchasers and issue the required documents.

5. For the duration of the retention of title, the Buyer shall 
be prohibited from pledging or assigning as security or 
the Deliveries. The Buyer must immediately notify D+H in 
the event of seizure, confiscation or other dispositions or 
interventions by third parties. The resale of Deliveries by 
resellers is only permitted in the normal course of business 
and on the condition that the reseller receives payment from 
its own purchaser in the amount of the equivalent value 
of the Deliveries or upon including the provision that the 
property is not transferred to the purchaser until the reseller 
has fulfilled its payment obligations.

6. If the Buyer breaches its obligations, in particular in 

the event of default on payment, even without a set 
deadline, D+H shall be entitled to require the Buyer to 
surrender the Deliveries and/ or—after setting a deadline, 
if required—withdraw from the contract. The Buyer is 
required to surrender the Deliveries. In the event that the 
Buyer is required to surrender the Deliveries, D+H shall not 
be required to give notice of cancellation unless expressly 
stated.

V. Delivery; Delivery Periods; Delays
1. Unless a delivery time has been expressly agreed as 
binding, any indicated delivery time/delivery period shall 
be non-binding.

2. Adhering to indicated delivery times requires the timely 
receipt of all documents, necessary approvals and releases, 
particularly of plans, to be delivered by the Buyer and 
requires the Buyer to comply with the agreed payment 
terms and other obligations. If these requirements are not 
fulfilled in a timely manner, the delivery periods shall be 
extended accordingly as appropriate; this does not apply if 
D+H is responsible for the delay.

3. If failure to comply with delivery times is due to force 
majeure, e.g. mobilization, war, uprisings, sanctions 
and embargoes or the like (e.g. strikes, lockouts), the 
delivery times and periods shall be extended accordingly 
as appropriate. The same applies if the beforementioned 
events occur at a D+H supplier.

4. Six weeks after exceeding a non-binding delivery time, the 
Buyer can ask D+H in writing to deliver within an appropriate 
time period. Upon receipt of the request, D+H is in default.

5. After a notice of default pursuant to subsection 4., 
the Buyer is obligated, at the request of D+H, to explain 
within an appropriate time whether the Buyer wishes to 
withdraw from the contract due to the delivery delay, 
request compensation for damages instead of the service 
or demand the delivery.

6. Any Buyer’s claims for damage compensation due to 
the delay of delivery and claims for damage compensation 
instead of service are excluded in all cases of delayed 
delivery, even after a delivery time set by Buyer has expired. 
This does not apply in cases of mandatory liability due to 
intentional acts, gross negligence or injuries to life, body or 
health; and this does not entail any changes to the burden 
of proof to the disadvantage of the Buyer. The Buyer, within 
the framework of statutory conditions, may only withdraw 
from the contract if D+H is responsible for the delivery delay.

7. If, after the notification of readiness for shipment, 
shipping or delivery is delayed by more than one month at 
the Buyer’s request a storage charge in the amount of 4% 
of the price of the delivery objects can be charged to the 
Buyer for each month or partial month; however, this shall 
not exceed a total of 10%. The contracting parties have the 
right to provide evidence of higher or lower storage costs.

8. Partial Deliveries are permitted if reasonable for the Buyer.

9. D+H’s obligation to deliver in time shall at all times be 
subject to timely and orderly receipt of the goods from 
D+H’s suppliers. D+H shall inform the Buyer if the delivery 
is not available and, in the case of cancellation, in case of 
withdrawal to reimburse the respective consideration to the 
Buyer without undue delay.

VI. Transfer of Risk
1. The risk, even in the case of a delivery free of charge, 
shall be borne by the Buyer as follows:

a) For Deliveries without installation or assembly: Once they 
have been shipped or picked up, but upon leaving the plant/ 
warehouse at the latest. This applies regardless of whether 
the goods are shipped from the place of performance or 
who bears the freight costs. At the request and cost of the 
Buyer, Deliveries from D+H can be insured against common 
transportation risks.

b) For Deliveries with installation or assembly: On the day 
of acceptance at the Buyer’s facility or, if so agreed, after a 
test run free of problems.

2. The risk shall be borne by the Buyer if the shipment, 
delivery, start or execution of the assembly or installation, 
acceptance into the Buyer’s facility, or test run is delayed 
for reasons the Buyer is responsible for or if the Buyer is in 
default of acceptance for any other reason.

VII. Assembly and Installation
The following conditions shall apply for assembly and 
installation if nothing else has been agreed in writing:

1. The Buyer shall bear the costs for and provide the 
following in a timely manner:

a) All earthworks, construction works or other extra work 
by others, including the necessary specialists and auxiliary 
personnel, construction materials and tools,

b) The commodity goods and materials required for 
installation and commissioning (such as scaffolding, hoists, 
and other equipment), energy and water to the place of 
use, including connections, heat and lighting

c) sufficiently sized, suitable, dry and lockable spaces at 
the installation location for storing the machine parts, 
equipment, materials, tools, etc., and appropriate work and 
break rooms for installation personnel, including suitable 
sanitary facilities. Apart from this, the Buyer must comply 
with the measures for protecting property of D+H and 
installation personnel at the construction site that would 
be taken if the Buyer were protecting its own property,

d) Protective clothing and equipment that is required due 

to special circumstances at the installation site.

2. Before beginning installation work and without being 
prompted, the Buyer must provide D+H and its installation 
personnel with the necessary information on the location of 
concealed power, gas and water lines/pipes and any similar 
installations, and the required structural data.

3. Before beginning assembly or installation, the provisions 
and objects required for commencing the work must be 
located at the assembly and installation site, and, prior to 
beginning of construction, all preliminary work must be 
sufficiently advanced for the assembly or installation to 
be started as agreed and carried out without interruption. 
The access roads and assembly or installation area must be 
levelled and clear.

4. If assembly, installation or commissioning is delayed for 
reasons D+H is not responsible for, the Buyer, in an appro-
priate amount, shall bear the cost for the waiting period 
and any additional travel required for D+H or installation 
personnel.

5. The Buyer must issue a receipt to D+H of the duration 
of the installation personnel’s work time each week and 
immediately notify D+H upon completion of assembly, 
installation or commissioning.

6. After completion, if D+H requests the acceptance of 
delivery, the Buyer must provide this within two weeks. If 
the Buyer fails to do so, the acceptance shall be deemed 
to have been granted. Acceptance shall also be deemed 
to have been granted if the delivery has been put into use 
(if applicable, after completing an agreed test phase).

VIII. Material Defects
1. If the information contained in brochures, advertise-
ments, Internet sites and other quotation documents have 
not been expressly designated by D+H as binding, the 
figures or drawings contained therein are only approximate 
and non-binding.

2. The Buyer’s rights regarding liability for defects require 
that the Buyer properly complies with its duty of inspection 
and duty to give notice of defects in accordance with para. 
377 of the German Commercial Code (HGB). The Buyer 
must notify D+H immediately in writing for defect claims.

3. Rights regarding liability for defects shall not apply in 
the case of merely insignificant deviations from the agreed 
characteristics, in the case of merely an insignificant 
impairment of usability, in the case of natural wear and 
tear or damage resulting after the transfer of risk due to 
faulty or negligent treatment or storage, excessive handling, 
unsuitable production equipment and facilities, faulty 
construction work, unsuitable substructure (e.g. windows 
or walls), or such warranty claims that arise as a result 
of particular external influences which are not stipulated 
under the contract, and also in the case of software errors 
that cannot be reproduced. The Buyer may not refuse the 
acceptance of Deliveries due to insignificant defects.

4. Likewise, if the Buyer or third parties improperly make 
changes to, or perform repair work on the shipments, no 
defect claims may be asserted for these and the resulting 
consequences.

5. In the event of a material defect, D+H must always first 
be granted the opportunity to rectify the problem within 
a reasonable period. The Buyer must make the request 
for rectification in writing. D+H retains the right to choose 
between rectification of deficiencies or replacement.

6. If the Buyer fitted the deficient item into another thing or 
fixed it to another thing in accordance with its nature and 
use, D+H has the right and freedom to decide to carry out 
the removal of the deficient item and the fitting or fixing 
of the improved or replaced item by itself, or to have this 
done by other persons including the Buyer. In the notice 
of deficiency of the delivered item, D+H’s attention is to be 
drawn to the fact that the delivered item has already been 
fitted or fixed.

7. The Buyer shall bear the expenses required for the 
purposes of rectification, insofar as they increase because 
the shipments were taken to a location other than the 
Buyer’s branch office, unless this relocation corresponds to 
their proper use. Notwithstanding further claims from D+H, 
in the event of an unjustified defect complaint the Buyer 
must compensate D+H for the expenses for examining 
and—to the extent requested—eliminating the deficiency.

8. The Buyer shall have right of recourse against D+H only 
insofar as the Buyer has not reached agreements with his or 
her customer that go beyond the legally mandatory defect 
claims. Moreover, the Buyer’s right of recourse against D+H 
is subject to the conditions set out in subsection 6.

9. The Buyer’s claims to recourse due to reimbursement of 
mounting and dismounting expenses, which he has to bear 
in relation to his customer, shall only apply if the deficiency 
was in existence during the transfer of risk to the Buyer, if 
the Buyer complied with his obligation to inspect, notify 
and reject defects in accordance with section 377 of the 
German Commercial Ordinance (HGB), and if the Buyer 
has not made any agreements with his customer extending 
beyond the mandatory statutory claims relating to defects. 
The amount of recourse is limited to the total price of the 
deficient item charged by D+H.

10. If D+H rectifies the shipment, the rectification may 
be regarded as failed only after an unsuccessful second 
attempt.

11. If the rectification fails, the Buyer has the right to choose 
to reduce the purchase price or—if construction work is not 

the object of the defect liability—cancel the contract. This 
does not affect the statutory cases for the dispensability of 
setting a time limit. Also unaffected is the right of the Buyer 
to demand damage compensation in accordance with the 
provisions set out here in paragraph XIII.

12. Return shipments of goods shall be accepted only after 
prior agreement.

IX. Limitation Period
1. The limitation period for claims and rights due to defects 
in the shipments—regardless of the legal basis—shall be 
one year. However, this does not apply in the cases described 
by the German Civil Code (BGB) para. 438 sec. 1 no. 1 
(defects in title in the case of immovable objects), para. 
438 sec. 1 no. 2 (buildings, items for buildings), or para. 
634a sec. 1 no. 2 (buildings or works whose outcome in 
this connection consists in the provision of planning and 
supervisory services) Cases exempted in the preceding 
sentence no. 2 are subject to a limitation period of three 
years. The contractor’s right of recourse in accordance with 
para. 445a of the German Civil Code is also limited to one 
year. Paragraph 445 b section 2 of the German Civil Code 
shall also apply accordingly with the provision that the 
suspension of expiry shall end latest in three years’ time 
after delivery or acceptance of the goods respectively.

2. The limitation periods according to subsection IX.1 also 
apply to all claims for damages against D+H that have a 
direct connection to the defect—regardless of the legal 
basis of the claim.

3. The limitation periods according to subsection IX.1 and 
subsection IX.2 apply, however, subject to the following 
conditions:

a) The limitation periods generally do not apply in the event 
of intent, or if a defect is fraudulently concealed, or insofar 
as D+H has provided a guarantee for the quality of the 
delivery item.

b) In addition, the limitation periods do not apply to claims 
for damages for a grossly negligent breach of duty, in the 
event of a culpable violation of significant contractual 
duties—that does not consist of the shipment of a defective 
object or the provision of a deficient service, in events of 
culpably caused loss of life, bodily injury or damage to 
health or to claims in accordance with the Product Liability 
Act. The limitation periods for claims for damages also apply 
to compensation for wasted expenditure.

4. The limitation period for all claims begins with the delivery 
of goods or, in case of services to be delivered, with the 
acceptance of services.

5. Unless otherwise expressly stipulated, the statutory 
provisions governing the beginning of the limitation period, 
the expiry suspension, the suspension and the restart of 
periods remain unaffected.

6. The preceding provisions apply accordingly to claims for 
damages that are not associated with a defect; subsection 
IX.1 sentence 1 applies to the limitation period.

7. The preceding provisions do not entail any changes to 
the burden of proof to the disadvantage of the Buyer.

X. Software, Industrial Property Rights and 
Copyrights; Legal Defects
1. The Buyer has the simple, non-transferable right to 
use the standard software with the agreed performance 
features on the agreed devices in unmodified form. The 
Buyer is permitted to create a backup copy without an 
express agreement. The Buyer is not granted any further 
rights (e.g. editing or decompiling).

2. Without qualification D+H reserves its proprietary rights 
and copyright exploitation rights to cost estimates, drawings 
and other documents (hereinafter: Documents). The 
Documents may only be made accessible to third parties 
after prior approval by D+H and, if D+H is not awarded the 
order, are to be returned to D+H immediately upon request. 
Sentences 1 and 2 apply accordingly to Buyer’s Documents; 
however, these are allowed to be made accessible to third 
parties to whom D+H has transferred shipments with 
permission.

3. Unless agreement is made otherwise, D+H shall be 
obligated to make the delivery only in the country of the 
delivery location, without industrial property rights and 
copyrights of a third party (hereinafter: Property Rights). 
Insofar as a third party makes warranted claims against 
the Buyer because shipments made by D+H and used in 
accordance with the contract violate property rights, D+H 
shall be liable to the Buyer within the period stipulated in 
paragraph IX as follows:

a) D+H shall, at its discretion and at its cost, either obtain 
usage rights for the shipments in question, modify the 
shipments so that the property rights are not violated, or 
exchange the shipments. If D+H is unable to do this with 
reasonable conditions, the Buyer has the legal right to 
withdraw from the contract or reduce the purchase price.

b) The duty of D+H to provide damage compensation is 
governed by paragraph XIII.

c) The obligations of D+H specified above exist only insofar 
as the Buyer immediately informs D+H in writing about the 
claims made by the third party, Buyer does not acknowledge 
a violation, and D+H reserves the right to all counteractions 
against third party claims and settlement negotiations. If the 
Buyer stops using the shipment to reduce damage or for 
other important reasons, Buyer is obligated to notify the 
third party that such cessation of use does not represent an 
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acknowledgement of any infringement of property rights.

4. Any claims from the Buyer shall be excluded if Buyer is 
responsible for the infringement of property rights.

5. Buyer claims are further excluded if the infringement of 
property rights is caused by the Buyer’s special specifications, 
by an application that D+H could not foresee, or by 
the shipment being modified by the Buyer, or used in 
conjunction with products not delivered by D+H.

6. In the event of an infringement of property rights other 
than these, the provisions of paragraph VIII no. 5 to 9 shall 
apply accordingly for the Buyer’s claims regulated in no. X.3 
a).

7. If other legal defects exist, the provisions of paragraph 
VIII shall apply accordingly.

8. Any further claims or claims other than those expressly 
regulated in this paragraph X made by the Buyer against 
D+H and persons D+H employs to perform the contract 
due to a legal defect are excluded.

XI. Confidentiality
1. The parties agree that they and the respective associated 
companies shall treat the knowledge they have gained 
about each other in connection with negotiations and 
closing contracts with strict confidentiality. This obligation 
also extends beyond the term of the contract.

2. The parties are not permitted to make business and trade 
secrets or confidential information accessible to third parties.

3. If the Buyer violates this non-disclosure agreement and 
continues this violation despite a prior notice from D+H, the 
Buyer must pay D+H a contractual penalty in the amount 
of 10,000.00 euros. If the act of infringement continues, 
the Buyer must pay an additional contractual penalty in the 
amount of 5,000.00 euros for each additional month of 
violation. The right of D+H to assert claims for any further 
damages and to demand cessation of the prohibited 
behavior shall remain unaffected.

XII. Impossibility; Contract Adaptation
1. D+H shall be liable if shipment is impossible only in 
cases of willful acting or gross negligence by D+H or 
a representative or persons employed to perform the 
contract as well as in events of negligently caused loss of 
life, body injury or damage to health according to statutory 
provisions. Notwithstanding, the liability of D+H in cases of 
gross negligence shall be limited to the foreseeable damage 
specified in the contract, if none of the other exceptions 
listed in sentence 1 exist at the same time. Beyond the 
cases mentioned in sentence 1 and 2, the liability of D+H 
for damage compensation and compensation for wasted 
expenditure due to impossibility shall be limited to a total of 
10% of the value of the shipment. Any further Buyer claims 
due to impossibility of shipment are excluded—even after 
expiration of a time set for D+H for the delivery. The right of 
the Buyer to withdraw from the contract in accordance with 
paragraph VIII., no. 11 remains unaffected. The preceding 
provisions do not entail any changes to the burden of proof 
to the disadvantage of the Buyer.

2. Insofar as unforeseeable events in the sense of paragraph 
V, no. 3 substantially change the economic importance or 
the content of the shipment or have a substantial impact 
on the operations of D+H, the contract shall be adapted 
taking into account the principles of reasonableness and 
good faith. Insofar as this is economically untenable, D+H 
has the right to withdraw from the contract. If D+H desires 
to make use of this right to withdraw from the contract, 
D+H must, after recognizing the repercussions of the event, 
immediately inform the Buyer, even if an extension of the 
delivery time was initially agreed with the Buyer.

XIII. Liability
1. D+H shall be liable in cases of willful acting or gross 
negligence by D+H or a representative or persons 
employed to perform the contract as well as in events of 
culpably caused loss of life, bodily injury or damage to health 
according to statutory provisions. Notwithstanding, the 
liability of D+H in cases of gross negligence shall be limited 
to the foreseeable damage specified in the contract, insofar 
as no other exceptions than those listed in sentences 1 or 
3 of this no. XIII exist at the same time. Apart from that, 
D+H is liable only in accordance with the Product Liability 
Act (Produkthaftungsgesetz), due to the culpable violation 
of fundamental contractual obligations or insofar as D+H 
has fraudulently concealed a defect or provided a guarantee 
for the quality of the delivery item. However, the claim for 
damages for violation of material contractual obligations 
shall be limited to the foreseeable damages specified in 
the contract, if no other exceptions than those listed in 
sentences 1 or 3 of this no. XIII.1 exist at the same time.

2. The provisions from the preceding no. XIII.1 apply to all 
claims for damages (particularly for damage compensation 
in addition to the service and damage compensation instead 
of the service), regardless of the legal basis, particularly due 
to defects, violation of obligations of the contract or from 
unlawful acts. They also apply to the claim for compensation 
of wasted expenditure. However, liability for delay is 
determined by paragraph V. numbers 4 to 7 and liability 
for impossibility by paragraph XII., no. 1.

XIV. Place of Performance, Jurisdiction and 
Applicable Law
1. The place of performance for shipments and payments 
is the registered office of D+H.

2. If the Buyer is a merchant, the sole place of jurisdiction 
for all disputes indirectly or directly proceeding from the 
contractual relationship is the registered office of D+H. 
However, D+H is also authorized to sue at the registered 
office of the Buyer.

3. The legal relationships in connection with this contract 
are governed by German law to the exclusion of the United 
Nations Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods (CISG).

1. Modifications to this contract must be in writing to 
be effective. This also applies to modification of this 
requirement of written form.

2. The ineffectiveness of individual provisions in this contract 
shall not affect the effectiveness of the remaining provisions. 
In this case, the parties undertake to agree upon effective 
provisions that come closest to the intended purpose of 
the ineffective provisions in economic terms. This applies 
accordingly to the closing of any gaps in this contract. Only 
the German version of this General Terms and Conditions 
are legally binding while the English version only serves for 
the purpose of translation. In case of discrepancies of the 
contents the German version prevails.
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ACB (Advanced Communication Bus)
Maakt directe buscommunicatie mogelijk tussen sturing en aandrijving voor bvb. positienauwkeurige sturingen of aandrijvingterugkoppelingen. 
De communicatie gebeurt met het open Modbus-protocol en maakt zo de combinatie mogelijk met een ACB-compatibele stuurkast of een directe 
verbinding met besturingen op niveau van een gebouwcentrale (GBS).

Akoestisch signaal (volgens beschermingsklasse)
AS2 overeenkomend “beschermingsklasse 2” volgens de risicobeoordeling met een akoestisch waarschuwingssignaal in de richting DICHT. AS3 over-
eenkomend “beschermingsklasse 3” volgens de risicobeoordeling van AS2 met bijkomend een stop van 11 s bij een restslag van 28 mm.

Eindpositie-bericht (OPEN / GESLOTEN)
Terugmelding van de aandrijving via een geïntegreerd potentiaalvrij schakelcontact. Dit gebeurt wanneer de ketting / tandheugel volledig is uitge-
schoven of ingetrokken.

BRV-bericht 
Feedback via een stuurleiding wanneer de aandrijving volledig in- of uitgeschoven is. In combinatie met de AT 41- en ERM 44-modules wordt dit 
bericht naar de gebouwcentrale (GBS), de modules of de vergrendelingsaandrijving gestuurd. Het BRV-bericht is niet potentiaalvrij.

BSY+ (Synchronisatie van aandrijvingen)
BSY + maakt communicatie en synchronisatie mogelijk tussen verschillende componenten van het raam, bvb. tussen de kettingaandrijvingen tijdens 
een synchroonslag of tussen venster- en sluitaandrijvingen (bijv.FRA 11 BSY + of VLD-BSY +).

HS “Hoge snelheid”
Hogesnelheidsfunctie van de aandrijving voor RWA-toepassing. Ingeval van RWA moeten de aandrijvingen de gedefiniëerde openingspositie in maxi-
maal 60 s hebben bereikt volgens de norm EN 12101-2.

Functieprogrammering
Mogelijkheid tot individuele instelling van aandrijfparameters (bvb. slag) via software en bijbehorende servicetools voor aandrijvingen die zijn uitge-
rust met PLP- of BSY- of BSY + -elektronica.

SBD Zijdebuigketting onder
Eénzijdig onbuigzame aandrijfketting, alleen buigzaam naar het scharnier toe. De aandrijving kan niet worden gedraaid.

SBU Zijdebuigketting boven
Eénzijdig onbuigzame aandrijfketting, alleen buigzaam naar het scharnier toe. De aandrijving kan niet worden gedraaid.

SGI -bericht (Positiebericht)
In combinatie met onze D+H-insteekmodule SE 622 of de BSY-gateway BSY-GW-024-010-U kunnen de aandrijvingen nauwkeurig worden aange-
stuurd.

SKS (Sluitrandbeveiliging)
Aandrijvingoptie die een directe aansluiting van een klembeschermingstrip of een aanwezigheidsmelder op de aandrijving mogelijk maakt (afsluit-
weerstand 5,6 kΩ).

W (Buitengebruik)
Optie voor tandheugelaandrijvingen zodat deze voor buitengebruik geschikt zijn. De aandrijving is voorzien van een drukvereffeningsopening (instal-
latie-afhankelijk), anticondensatie-lak op de elektronica en een gehard RVS tandwiel.

WS (Gebruik in het zwembad)
Optie voor tandheugelaandrijvingen zodat deze voor gebruik in zwembaden geschikt zijn. De aandrijving is voorzien van een A4-tandheugel, 
A4-oogschroef en een gehard RVS tandwiel.
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