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De veelzijdige oplossing
Flexibel in uitvoeringen en in speciale wensen

Rationele inbouw
Met FUHR MULTISAFE slaat u een nieuwe weg in.
Hoewel flexibel in slotvarianten en toebehoren blijft de
inbouw nagenoeg onveranderd.
Één universeel freespatroon voor alle slotvarianten!
Door de modulaire opbouw zijn maximale varianten met
minimale voorraad en inspanning mogelijk.
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Besluit tot meer flexibiliteit en toepassingsmogelijkheden
met FUHR MULTISAFE, het modulaire systeem voor
aluminium deuren.
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Het voordeel:
Het verstelbare dagschootsluitstuk is zo geconstrueerd
dat een uitfrezing aan de voorzijde van het profiel
overbodig is.
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Veiligheidsbeugel			Inbouw
Espagnolet
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Electrische Slotplaat		Rolschoot
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6
Dagschootsluitstuk		Slot
voor Veiligheidsbeugel
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Het voordeel
één freespatroon voor alle FUHR sloten
Hoge deuren: voor hogere deuren is
een slotlengte van 2400 mm beschikbaar
Espagnolet: de espagnolet voor
dubbele deuren is simpel aan te brengen
Veiligheidsbeugel: als optie
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Variabele uitrusting
Voor iedere deur een passende vergrendeling

Type 3 – stalen zwenkhaken

Type 11 – stalen zwenkhaken met

MULTISAFE 855GL

Deze taps toelopende zwenkhaken

duo-penvergrendeling

– De ver- en ontgrendeling

van hoogwaardig staal grijpen diep

Deze vergrendelcombinatie verenigt

functioneert d.m.v. de cilinder.

in de sluitplaten en garanderen

de voordelen van de zwenkhaak met

een optimale aandrukkracht. Deze

die van de penvergrendeling.

vergrendeling is met een tegendruk-

Daardoor wordt met een optimale

Type 11 met 2 stalen zwenkhaken en

beveiliging uitgerust en gaat het

krachtverdeling een hoog

duo-penvergrendeling

manipuleren van de deur in alle

sluitcomfort bereikt.

Afgebeelde uitvoering:

richtingen tegen.
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Voor achter- en voordeuren

MULTISAFE 856

MULTISAFE 859

MULTISAFE 869

– De ver- en ontgrendeling

– Meerpuntsvergrendeling

– Het comfortslot: de

functioneert d.m.v. de binnen- en

d.m.v. de deurkruk, met wissel.

cilinder is boven de deurkruk

de buitenkruk.

Voor achteren voordeuren.

gepositioneerd. Heeft een

Voor achterdeuren.

Afgebeelde uitvoering:

goede, comfortabele bediening

Afgebeelde uitvoering:

d.m.v. de deurkruk. Voor achter-

Type 3 met 2 stalen zwenkhaken

en voordeuren.

Type 3 met 2 stalen
zwenkhaken

Afgebeelde uitvoering:
Type 3 met 2 stalen zwenkhaken
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Uitvoeringen/maten/opties
Opties voor 855GL (achteraf te monteren!)
Veiligheidsbeugel
– extra veiligheid
tegen ongewenst

Uitvoeringen RVS voorplaat:
- vlak

bezoek (steekmaat
rozet 38 mm)

- U-vorming

Doornmaat: 35 mm
Artikel-Nr.
MZ852SB353

Rolschoot –
4,5 mm in hoogte
verstelbaar
Doornmaat: 35 mm
Artikel-Nr.
MZ803RF35

afm.

20 - 24 x 3 mm

lgt.

2170 - 2400 mm

afm.

22 - 24 x 6 mm

lgt.

2170 - 2400 mm

Doornmaat:		
-krukgat standaard
nachtschoot uitslag

35 mm
8 mm
20 mm

Overige maten/uitvoeringen:
• PC maat h.o.h. krukgat
• maat achter krukgat
• dikte slotkast
• krukgat bedieningshoogte

92 mm
18 mm
15 mm
1020 mm

20 mm
• haakschoot/penschoot uitslag
• voorplaat voorbereid voor veiligheidsbeugel (855GL)
• links en rechts toepasbaar
• andere uitvoeringen op aanvraag

Veiligheidsbeugel
•

De ouderwetse deurketting
modern geintegreerd.
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Type 3

J

855GL

Type 11

J

J

856/859

J

869

Freesmaten

J

855GL

856

855GL/856/859

869

Maten Type 3
A
855GL
856
859
869

2170 (2400)
2170 (2400)
2170 (2400)
2170 (2400)

B
754
754
754
684

C
736
736
736
806

D
(936)
(936)
(936)
(1006)

35
35
35
35

E

G

92
92
92
92

1020
1020
1020
950

E

G

92
92

1020
1020

J
300 (330)
300 (330)
300 (330)
300 (330)

K
140
140
140
140

Maten Type 11
A
855GL
856
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2170 (2400)
2170 (2400)

B
768
768

C
743 (943)
743 (943)

D
35
35

J

K

300 (330)
300 (330)

140
140
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slotlijsten geschikt voor
veiligheidsbeugel en espagnolet
U24 x 5 x 1790 mm RVS

Inbouwsets

Andere uitvoeringen op aanvraag
Art-Nr.				

Vergrendeling		

Profielsysteem			

Type 11, Type 3
1 Veiligheidsbeugel , profielafhankelijk
Art.-Nr. RLZ13756L/R, bijv. voor profielsystemen
Heroal 065 en Schüco Royal S65
(voor andere profielsystemen op aanvraag)

6

Type 11
RNL56582L / R
bijv. Schüco Royal S65
RNL56585L / R
bijv. Heroal 065

8

2 Electrische slotplaat,
Art.-Nr. RY56673E
3 Inzetstuk voor dagschoot,
profielafhankelijk,
Art.-Nr. RYR13755, bijv. Heroal 065
Art.-Nr. RYR13865, bijv. Schüco Royal S65

3

2

1
4 Inbouw-espagnolet:
30 mm Doorn
35 mm Doorn
40 mm Doorn
45 mm Doorn

Type 3

5 Ronde stang 10 mm
Lengte 1.000 mm
Lengte 1.250 mm
Lengte 1.500 mm
Lengte 1.750 mm
Lengte 2.000 mm
Lengte 2.250 mm
Lengte 2.500 mm
Lengte 3.000 mm

4

RNL56581L / R
bijv. Schüco Royal S65
RNL56584L / R
bijv. Heroal 065
5

Art.-Nr.
RLZ844U30
RLZ844U35
RLZ844U40
RLZ844U45
:

Art.-Nr.
QRG10V10
QRG10V12
QRG10V15
QRG10V17
QRG10V20
QRG10V22
QRG10V25
QRG10V30

6 Bovensluitstuk:
Art.-Nr.
profielafhankelijk
RNR56094
bijv. voor profielsystemen
Heroal 065 en Schüco Royal S65
(voor andere profielsystemen op aanvraag)
7 Ondersluitstuk
afhankelijk van dorpel

8
7

8 Geleidingsplaat,
boven en onder (optioneel)
Breedte 16 mm
Breedte 18 mm
Breedte 20 mm

Art.-Nr.
RS26716
RS26718
RS26720

Artikel-overzicht per profielsysteem wordt op aanvraag toegestuurd
HVN Meerpuntssloten
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geprofileerd uitgekiend - praktisch
in detail
Slotplaten

Symmetrische electrische slotplaat met draaischoot

Met de nieuwe FUHR slotplaten voor aluminium profielen
ontstaat een rationele montage:
Het speciale verstelbare inzetstuk is zo gemaakt dat
frezen aan de voorzijde van het profiel vervalt.
Dit is niet alleen kostenbesparend, maar ook gewoonweg
fraaier.

Rechts/links toepasbaar
(symmetrische opbouw)
Top-techniek, de draaischoot
beweegt boogvormig naar
binnen.
• frezen van de voorzijde
van het profiel vervalt.
• behoud van esthetiek
• korte inbouwhoogte van
67 mm = korte freesopening
• verstelbaar inzetstuk +/- 1 mm
Lange levensduur
• hoogwaardig inzetstuk van
vernikkeld staal.

De symmetrische FUHR electrische slotplaat met
draaischoot en uniek inloopstuk, heeft hetzelfde
voordeel dat de voorzijde niet gefreesd hoeft te worden.

Uitvoeringen voor naar buiten
draaiende deuren op aanvraag.
Mogelijke funkties:
• mechanisch openen
• elektrisch openen
• openen met afstandbediening

Slotplaten, U24 x 5 mm, RVS, verstelbaar
(andere uitvoeringen op aanvraag)
Vergrendeling

Oplossingen voor de meest
gangbare profielsystemen.

Wij geven u graag
voor uw profielkombinatie en specificatie
de optimale
oplossing.

Artikel-Nr.

1

dag-nacht
boven/onder Type 11
haakschoot met
duo-penvergrendeling
3 boven/onder Type 3
haakschoot
4 veiligheidsbeugel

RNFP56666L / R
RNJ56025L / R

2

RNC55938
RNX56310L / R

Profielsysteem bijv. Heroal 065 of Schüco Royal S65

verstelbaarheid ±1 mm

1

2

3

Profielafhankelijk overzicht kan worden toegestuurd.
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fuhr multisa 870 Meerpuntsslot
met anti-paniek functie
Voor enkele en dubbele deuren

FUHR MULTISAFE 870
het anti-paniek-meerpuntsslot speciaal
voor nooduitgangen in openbare
gebouwen en ruimten met veel publiek.
Van buiten is het gebouw tegen
onbevoegden goed beveiligd. Van binnen
is de deur altijd zonder hulpmiddel
te openen.
Nooduitgang: veiligheid en uitvoering
op maat voor uw klant.
1

2

Europese norm lost nationale normen af

gedragingen in panieksituaties.

Vanaf april 2003 kreeg de europese

Terwijl enkele personen onder

norm EN 1125 binnen de EG nationale

omstandigheden tegen het

normstatus. Eventuele bestaande

deuroppervlak duwen (donker, rook),

nationale normen verliezen per deze

ontstaat bij een mensenmassa

datum hun geldigheid (worden

automatisch gedrang waarbij de

ingetrokken). De europese norm stelt

duwstang wordt ingedrukt waardoor

eisen aan produktie, deugdelijkheid
en testen van anti-panieksluitingen
vast. Opgenomen in deze norm zijn

de deur automatisch open gaat. Naast
de veilige
vluchtmogelijkheid via een

de beveiliging van buiten af, is de
essentie van de norm dat de deur altijd

ervaringen, die zich bij nooduitgangen

deur zonder grote inspanning en zonder

van binnen uit met de hand of door

van gebouwen en de algemene veiligheid

kennis van de bediening van het slot.

lichaamsdruk, zonder enig hulpmiddel

hebben voorgedaan. Uitgangspunt is

Er werd rekening gehouden met

geopend kan worden.
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Slot en beslag
als gesloten eenheid

3

5

4

FUHR MULTISAFE 870*

van de test en vormen tesamen een

Vierkantstift,

Type 8 met 2 stalen pennen is van

betrouwbare eenheid. Zo ook de FUHR

art.nr. PV9060V 9 mm, blauw verzinkt

buiten gemakkelijk met 2 toeren van de

slotplaten voor het hoofdslot en de

sleutel te vergrendelen en te openen.

vergrendelingen.

1

Knop of langschild

De bediening van de dagschoot is extra
Anti-paniek-duwstang

echter van binnen altijd zonder sleutel te

art.nr. MD870055E PC-geboord,

openen. Er kan dan weer afgesloten

92 mm afstand, 9 mm krukgat,

worden met de sleutel.

kunststof huis (mat zwart) met stalen
2

Alle componenten zijn onderdeel

5

PC-geboord, volgens DIN 18 273

licht. In geval van paniek is de deur

FUHR slotplaten*

4

3

stanglengte bepaling:

onderconstructie, aluminium duwstang

deurbreedte

mm

geanodiseerd EV 1, 1100 x 40 x 20 x 2

-/- 2x doornmaat mm

mm, rechts/links toepasbaar

-/- 2x 55

mm

= stanglengte mm
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Nooddeuren

Vergrendeling en

Met twee toeren van de

ontgrendeling door twee

sleutel kan de deur net

toeren van de sleutel. Door

als van buiten ook

het sublieme mechanisme

afgesloten en even

kan de dagschoot

gemakkelijk geopend

gemakkelijk worden

worden. Bovendien opent

bediend.

de deur onmiddelijk als
tegen de anti-paniek-

A

B

C

belangrijk:

stang wordt gedrukt of

- toepassing uitsluitend

op de deurkruk. Na deze

met vrijloopcilinder

paniekbediening kan de

- bij toepassing van een

deur altijd weer met de

duwstang moet de slag

sleutel worden vergrendeld.

op het slotzijn afgestemd

A

B

Meerpuntsslot met

doorgaande stift:

doorgaande stift:

• brandwerend

• brandwerend

wisselgarnituur

wisselgarnituur

FUHR MULTISAFE 871

meerpuntsslot met

• anti-paniek-duwstang

als MULTISAFE 870 echter

gedeelde stift:

meerpuntsslot met

voorplaat 292 mm lang.

• brandwerend

gedeelde stift:

(brandwerende uitvoering)

krukgarnituur met

• brandwerend

MULTISAFE 870 Type 3

gedeelde vierkantstift

krukgarnituur met gedeelde

stalen zwenkhaken
C

Meerpuntsslot met

vierkantstift

(brandwerende uitvoering)

• anti-paniek-duwstang

MULTISAFE 870 Type 8

met gedeelde vierkantstift

stalen pennen
(brandwerende uitvoering)
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Bestellijst
Bestellijst
871 – korte voorplaat
870 Type 3 – stalen zwenkschoten
870 Type 8 – stalen pennen
871

870 Type 3

RVS voorplaat

870 Type 8

870
• vlakke voorplaat 20/24 x 3 x 2.170 mm
• U-voorplaat 24 x 6 x 2.170 mm
871
• vlakke voorplaat 20/24 x 3 x 292 mm
• U-voorplaat 22/24 x 6 x 292 mm
Andere uitvoeringen op aanvraag
Het is noodzakelijk een vrijloopcilinder
toe te passen.

Doornmaat:
nachtschootuitslag:
-stift:

35 mm
14 mm
9/8 mm doorgaand/
9 mm gedeeld

overige maten/specificaties:
PC - af stan d :
ach terd o o rn :
k astd i k te:
h aak /p en u i tsl ag :
toebehoren profielgebonden

92 mm
18 mm
15 mm
20 mm

bestelgegevens:
aantal:
Maten Type 3
A

B

Type 8

C

B

C

type:
D

E

G

I

K

2170 754 721 762 729 35 92 1020 315 150

doornmaat:
PC-afstand:

draairichting

vierkantstift:

bij anti-paniek sloten en meerpuntssloten met
gedeelde stift, dient de draairichting volgens DIN
norm te worden aangegeven.

DIN links /
naar buiten
paniekfunktie aan
deze zijde

DIN rechts /
naar buiten
paniekfunktie aan
deze zijde

voorplaat:
draairichting:
binnen/buitendr.:
profielsysteem:
opmerkingen:
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Fuhr insteeksloten 803 en 804
Insteekslot 803

Optie voor 803 (achteraf te monteren)
Rolschoot – 4,5 mm in
hoogte verstelbaar

MULTISAFE 803
• geschikt voor
profielcilinder

Artikel-Nr.
MZ803RF25
MZ803RF30
MZ803RF35
MZ803RF40
MZ803RF45

MULTISAFE 804
• geschikt voor
keso cilinder

uitvoeringen voorplaat
vlak
U-vorming

20/24 x 3 x 292 mm, RVS
22/24 x 6 x 292 mm, RVS

20/24 x 3 x 292 mm, RVS
24 x 6 x 292 mm, RVS

doornmaten
nachtschoot uitslag

25 30 35 40 45 mm
14 14 20 20 20 mm

30 35 mm
15 20 mm

overige maten/uitvoeringen
-krukgat
kastdikte

HVN Meerpuntssloten

8 mm
15 mm
• met wissel
• rechts/links toepasbaar
• slotplaten,
profielgebonden

8 mm
15 mm
• met wissel
• rechts/links toepasbaar
• slotplaten,
profielgebonden

Alle beeld-, product-, maat- en uitvoeringsinformatie is gebaseerd op de
huidige stand van zaken. Veranderingen, door technische vooruitgang en
verdere ontwikkelingen, behouden wij ons voor. Model- en productaanspraken kunnen niet worden gehonoreerd.

Doornmaat
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
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