Sloten
Sloten voor profielsystemen

Producten van de G.U-Groep voor deuren

Inhoud
Veiligheidssloten
1926

1974

1212

1218

bladzijde 8

bladzijde 10

bladzijde 12

bladzijde 14

1425

1426

1427

1430
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bladzijde 18
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1200

1200RF
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1812
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bladzijde 34

bladzijde 36

Projectsloten

Speciale sloten
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0007

1205H

1205SRH

1205SRHF

bladzijde 40

bladzijde 42

bladzijde 44

bladzijde 46

Inhoud
Sluitplaten
B9000

B9000

B9000

S401

bladzijde 50

bladzijde 50

bladzijde 50

bladzijde 51

S491

S412

S412

S491

bladzijde 51

bladzijde 52

bladzijde 52

bladzijde 53

S491

S491

S491

S491

bladzijde 53

bladzijde 54

bladzijde 54

bladzijde 55

S491

S491

S491

S491

bladzijde 55

bladzijde 56

bladzijde 56

bladzijde 57

S491

bladzijde 57
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Productkenmerken
Automatisch vergrendelende Sloten – Serie 19 SKG* ®
De Serie 19 is het resultaat van onze consequente ontwikkeling van
innovatieve producten. Voortbouwend op de Serie 21 nu ook met
kleine doornmaten voor profieldeuren.

Prestaties zoals automatische vergrendeling, inbraakvertraging en
geschiktheid voor brandwerende en vluchtdeuren conform de nieuwe
Europese normen zorgen voor veelzijdige mogelijkheden in de
ontwikkeling en uitrusting van profielsystemen.

Slotkast
Stabiele uitvoering met kleine achterdoornmaat van 15 mm, past in alle
uitsparingen van de bekende BKS
Serie 18.

Dagschoot
Garandeert als extra vergrendeling
de beste veiligheid. De geïntergreerd vergrendelingspal laat de
sluitlengte van de voorlopende
dagschoot automatisch toenemen
van 12 tot 20 mm.

Tuimelaar
Neemt de krukstift van het
beslag spelingsvrij op voor
een betrouwbare bediening
van het slot. Uitvoering: 9 mm,
brandvertragend.

Voorplaat
Is het bevestigingselement van
het slot in de deur.
De verschillende uitvoeringsmogelijkheden van oppervlakken
en vormen dienen bij bestelling
te worden opgegeven.

Geluidsdemping
Zorgt voor de noodzakelijke
rust bij het sluiten van de
deur. Vooral zeer belangrijk bij
toepassing in deurprofielen.

Automatische nachtschoot
Automatische sluitlengte van 20 mm
zorgt in combinatie met de dagschoot
voor een optimale vergrendeling en
veiligheid. Bij type 1974 ook met de
hand voor te sluiten, waarbij de deurkruk
op vrijloop wordt geschakeld.

Cilinderuitsparing
Afhankelijk van toepassingsgebied
leverbaar voor profielcilinder of
22 mm ronde cilinder.

Doornmaat
Vanaf 35 mm; dient bij bestelling
altijd te worden opgegeven.
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Productkenmerken
Veiligheidssloten voor profielsystemen
Automatisch vergrendelende sloten – Serie 19
Toepassing: buitendeuren uit profielsystemen
Technische eigenschappen:
– profielcilinderslot met wisselfunctie, 92 mm hart-op-hart-afstand
– automatische vergrendeling van dagschoot en automatische nachtschoot door geïntegreerde vergrendelingspal
– bij slot 1926 is geen handmatig afsluiten van de deur meer nodig
– paniekwisselfunctie E standaard bij 1926
– naar keuze met handmatig voor te sluiten nachtschoot, waarbij de deurkruk op vrijloop wordt geschakeld
– toegestaan in combinatie met BKS beslagen conform EN 1125 + EN 179
– geschikt voor brandwerendheid conform DIN 18250 + EN 1634
– leverbaar in de doornmaten 35, 40 en 45 mm
– verzinkte slotkast
– achterdoornmaat 15 mm, past in alle uitsparingen van de bekende Serie 18
®
– gecertificeerde veiligheid conform SKG*
– voorplaat in uiteenlopende vorm- en afwerkingsuitvoeringen

Veiligheidsslot 1212
Toepassing: buitendeuren uit profielsystemen
Technische eigenschappen:
– profielcilinderslot met wisselfunctie, 92 mm hart-op-hart-afstand
– leverbaar in de doornmaten 25, 30, 35, 40 en 45 mm
– mogelijkheid van doorgaande bevestiging van in de handel verkrijgbare beslagen met ovale rozet
– verzinkte slotkast
– dagschoot uit hogedruk-gietzink, veiligheidsnachtschoot uit staal
– omlegbare dagschoot, DIN L + R toepasbaar
– dagschoot en nachtschoot naar keuze met speciale glijcoating
– 1-toers nachtschoot met 20 mm sluitlengte
®
– uitvoering SKG*
– voorplaat in uiteenlopende vorm- en afwerkingsuitvoeringen

Veiligheidsnachtslot 1218
Toepassing: extra vergrendeling op buitendeuren uit profielsystemen
Technische eigenschappen:
– profielcilinderslot
– leverbaar in de doornmaten 25, 30, 35, 40 en 45 mm
– verzinkte slotkast
– veiligheidsnachtschoot uit staal
– omlegbare dagschoot, DIN L + R toepasbaar
– 1-toers nachtschoot met 20 mm sluitlengte
®
– uitvoering SKG*
– voorplaat in uiteenlopende vorm- en afwerkingsuitvoeringen

Veiligheids-zwenkschootsloten – Serie 14
Toepassing: buitendeuren uit profielsystemen
Technische eigenschappen:
– profielcilinderslot, 92 mm hart-op-hart-afstand
– leverbaar in de doornmaten 25, 30, 35 en 40 mm
– mogelijkheid van doorgaande bevestiging van in de handel verkrijgbare beslagen met ovale rozet
– verzinkte slotkast
– naar keuze met omlegbare dagschoot, rolschoot of als nachtslot
– veiligheids-haakschoot met gehard stalen draagpen
– naar keuze met extra veiligheidsschoot zoals Slot 1430
– voorplaat in uiteenlopende vorm- en afwerkingsuitvoeringen
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Slot 1926 – automatisch vergrendelend

Deur open

Deur gesloten
– Dagschoot en nachtschoot
sluiten automatisch

Deur gesloten
– Bij bediening van de deurkruk
worden dagschoot en nachtschoot teruggetrokken

Gecertificeerde veiligheid conform SKG*
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Slot 1926 – automatisch vergrendelend
Uitvoeringen / Bestelnummers
Deurslot met vlakke voorplaat
Oppervlak
voorplaat

roestvast staal

Doornmaat
in mm
35
40
45
50
55
60
65

Vorm
voorplaat
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig

Vlakke voorplaat 24 x 3 mm
DIN L
DIN R
B 1926 0003
B 1926 0004
B 1926 0006
B 1926 0005
B 1926 0007
B 1926 0008
B 1926 0009
B 1926 0010
B 1926 0011
B 1926 0012
B 1926 0013
B 1926 0014
B 1926 0015
B 1926 0016

Vorm
voorplaat
hoekig
hoekig
hoekig

DIN L
B 1926 0503
B 1926 0505
B 1926 0507

Deurslot met U-voorplaat
Oppervlak
voorplaat
roestvast staal

Doornmaat
in mm
34
39
44

U-voorplaat 24 x 6 mm
DIN R
B 1926 0504
B 1926 0506
B 1926 0508

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Voorplaat
Uiterlijk

Breedte

Tuimelaar

Doornmaat
in mm

Speciale uitvoeringen

Sleutelgatponsing voor ronde 22 mm-cilinder

Bijpassende sluitplaten
B 9000 0402
B 9000 0435
B 9000 0436

Bestekomschrijving
Automatisch vergrendelend BKS insteekslot 1926; conform DIN 18250 toegestaan voor brandwerende deuren conform DIN 4102 en in combinatie met
BKS beslagen voor brandwerende afsluitingen conform EN 1634; voorplaat uit roestvast staal, hoekig, vlakke voorplaat 24 x 3 mm (U-voorplaat 24 x 6 mm,
met decoratieve eindkappen uit kunststof, naar keuze te bevestigen met klinkmoeren of de geïntegreerde deuveltechniek); wisselfunctie E, met wissel;
toegestaan in combinatie met BKS beslagen conform EN 179 (nooduitgangen) en EN 1125 (paniekdeuren); verzinkte slotkast; met montagevriendelijke
invoering van de cilinderbevestigingsschroef; speciale tuimelaar met een vierkant van 9 mm, versterkte lagering van de tuimelaar; automatische dagschoot met geïntegreerde vergrendelingspal, in gesloten stand met 20 mm dagschootvoorstand en voorlopende automatische nachtschoot; automatische
dag- en nachtschoot in beveiligde uitvoering als 2-voudige vergrendeling; achterdoornmaat 15 mm; cilinderafstand 92 mm; doornmaat ___ mm
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Slot 1974 met handmatig voor te sluiten nachtschoot

Deur open

Deur gesloten
Deur gesloten
– Dagschoot komt automatisch – Slotcilinder afgesloten
naar buiten
– Deurkruk in vrijloopstand
– Nachtschoot wordt via sleutelbediening voorgesloten

Gecertificeerde veiligheid conform SKG*
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Slot 1974 met handmatig voor te sluiten nachtschoot
Uitvoeringen / Bestelnummers
Deurslot met vlakke voorplaat
Oppervlak
voorplaat
roestvast staal

Doornmaat
in mm
35
40
45

Vorm
voorplaat
hoekig
hoekig
hoekig

Vlakke voorplaat 24 x 3 mm
DIN L
DIN R
B 1974 0003
B 1974 0004
B 1974 0005
B 1974 0006
B 1974 0007
B 1974 0008

Vorm
voorplaat
hoekig
hoekig
hoekig

DIN L
B 1974 0503
B 1974 0505
B 1974 0507

Deurslot met U-voorplaat
Oppervlak
voorplaat
roestvast staal

Doornmaat
in mm
34
39
44

U-voorplaat 24 x 6 mm
DIN R
B 1974 0504
B 1974 0506
B 1974 0508

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Voorplaat
Uiterlijk

Breedte

Tuimelaar

8 mm

Doornmaat
in mm

Speciale uitvoeringen

Sleutelgatponsing voor ronde 22 mm-cilinder

Bijpassende sluitplaten
B 9000 0402
B 9000 0435
B 9000 0436

Bestekomschrijving
Automatisch vergrendelend BKS insteekslot 1974 met handmatig voor te sluiten nachtschoot; voorplaat uit roestvast staal, hoekig, vlakke voorplaat
24 x 3 x 270 mm (U-voorplaat 24 x 6, met decoratieve eindkappen uit kunststof, naar keuze te bevestiging met klinkmoeren of de geïntegreerde
deuveltechniek); met wissel; verzinkte slotkast; met montagevriendelijke invoering van de cilinderbevestigingsschroef; speciale tuimelaar met een
vierkant van 9 mm (8 mm), versterkte lagering van de tuimelaar; automatische dagschoot met geïntegreerde vergrendelingspal, in gesloten stand met
20 mm dagschootvoorstand en voorlopende automatische nachtschoot; deurkruk met vrijloopschakeling bij voorgesloten nachtschoot; automatische
dag- en nachtschoot in beveiligde uitvoering als 2-voudige vergrendeling; achterdoornmaat 15 mm; cilinderafstand 92 mm; doornmaat ___ mm.
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Veiligheids-deurslot 1212

Gecertificeerde veiligheid conform SKG*

12

®

Veiligheids-deurslot 1212
Uitvoeringen / Bestelnummers
Deurslot
Oppervlak
voorplaat
staal,
nikkel-zilverkleurig
gelakt

roestvast staal

Doornmaat
in mm
25
30
35
40
45
25
30
35
40
45

Vorm
voorplaat
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig

Vlakke voorplaat 24 x 3 x 270 mm
DIN L + DIN R toepasbaar
12120064
12120054
12120063
12120065
12120066
12120057
12120058
12120059
12120060
12120056

U-voorplaat 24 x 6 x 268 mm
DIN L + DIN R toepasbaar
-----Doornmaat 24 mm
12122017
Doornmaat 29 mm
12122018
Doornmaat 34 mm
12122019
Doornmaat 39 mm
12122020
Doornmaat 44 mm
12122021

Veiligheids-deurslot conform
Oppervlak
voorplaat

roestvast staal

Doornmaat
in mm
30
35
40
45

Vorm
voorplaat
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig

Vlakke voorplaat 24 x 3 x 270 mm
DIN L + DIN R toepasbaar
12120067
12120069
12120071
12120073

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Voorplaat
Uiterlijk

Breedte

Tuimelaar

9 mm

Doornmaat
in mm

Speciale uitvoeringen

Dagschoot+nachtschoot met glij-coating

Bijpassende sluitplaten
S4910064 (NiZi)
S4910040 (RVS)
S4910071 (SKG)
S4910078 (U-profiel)

Bestekomschrijving
BKS veiligheids-deurslot 1212; voorplaat nikkel-zilverkleurig gelakt (of roestvast staal), hoekig, vlakke voorplaat 24 x 3 mm (U-voorplaat 24 x 6 mm / alleen
RVS, met decoratieve eindkappen uit kunststof, naar keuze bevestiging met klinkmoeren of de geïntegreerde deuveltechniek); met wissel; verzinkte slotkast; met montagevriendelijke invoering van de cilinderbevestigingsschroef; speciale tuimelaar met een vierkant van 8 mm (9 mm), versterkte lagering
van de tuimelaar; doorgaande schroefgaten voor profieldeurbeslagen met bevestigingsschroeven tot M 6 voor tuimelaar- en cilindersparing; omlegbare
dagschoot uit hogedruk-gietzink, DIN L + R toepasbaar; verzinkte stalen veiligheidsschoot met 20 mm sluitlengte, 1-toers; achterdoornmaat 15,5 mm;
cilinderafstand 92 mm; doornmaat ___ mm.
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Veiligheidskastslot 1218

Gecertificeerde veiligheid conform SKG*
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Veiligheidskastslot 1218
Uitvoeringen / Bestelnummers
Veiligheidskastslot
Oppervlak
voorplaat
staal,
nikkel-zilverkleurig
gelakt

roestvast staal

Doornmaat
in mm
25
30
35
40
45
25
30
35
40
45

Vorm
voorplaat
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig

Vlakke voorplaat 24 x 3 mm
DIN L + DIN R toepasbaar
12180027
12180024
12180025
12180029
12180030
12180028
12180022
12180026
12180031
12180032

U-voorplaat 24 x 6 mm
DIN L + DIN R toepasbaar
-----12180037
Doornmaat 24 mm
12180038
Doornmaat 29 mm
12180039
Doornmaat 34 mm
12180040
Doornmaat 39 mm
12180041
Doornmaat 44 mm

Veiligheidskastslot conform
Oppervlak
voorplaat

roestvast staal

Doornmaat
in mm
31
36
41
46

Vorm
voorplaat
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig

Vlakke voorplaat 24 x 4 mm
DIN L + DIN R toepasbaar
12180033
12180034
12180035
12180036

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Voorplaat
Uiterlijk

Breedte

Tuimelaar

Doornmaat
in mm

Speciale uitvoeringen

Bijpassende sluitplaten

S4120026 (NiZi)
S4120008 (RVS)
S4120027 (SKG)
S4120028 (U-voorplaat)

Bestekomschrijving
BKS veiligheidskastslot 1218 voor profielcilinder; voorplaat nikkel-zilverkleurig gelakt (of roestvast staal), hoekig; vlakke voorplaat 24 x 3 mm (U-voorplaat
24 x 6 mm / alleen RVS, met decoratieve eindkappen uit kunststof, naar keuze bevestiging met klinkmoeren of de geïntegreerde deuveltechniek); verzinkte
slotkast; verzinkte stalen veiligheidsschoot met 20 mm sluitlengte, 1-toers; DIN L + R toepasbaar; achterdoornmaat 15,5 mm; doornmaat ___ mm.
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Veiligheids-haakschootslot 1425
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Veiligheids-haakschootslot 1425
Uitvoeringen / Bestelnummers
Zwenkschootslot
Oppervlak
voorplaat
staal,
nikkel-zilverkleurig
gelakt

roestvast staal

Doornmaat
in mm
25
30
35
40
25
30
35
40

Vorm
voorplaat
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig

Voorplaat 24 x 3 x 255 mm
DIN L + DIN R toepasbaar
14250017
14250018
14250019
14250020
14250021
14250022
14250023
14250024

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Voorplaat
Uiterlijk

Breedte

Tuimelaar

9 mm

Doornmaat
in mm

Speciale uitvoeringen

Bijpassende sluitplaten

S4910046 (NiZi)
S4910047 (RVS)

Bestekomschrijving
BKS veiligheids-haakschootslot 1425; voorplaat nikkel-zilverkleurig gelakt (of roestvast staal), hoekig; verzinkte slotkast; met montagevriendelijke invoering
van de cilinderbevestigingsschroef; doorgaande schroefgaten voor profieldeurbeslagen met bevestigingsschroeven tot M 6 voor tuimelaar- en cilindersparing; stalen tuimelaar met een vierkant van 8 mm; omlegbare dagschoot uit hogedruk-gietzink, DIN L + R toepasbaar; veiligheids-haakschoot met gehard
stalen draagpen; achterdoornmaat 15,5 mm; cilinderafstand 92 mm; doornmaat ___ mm.
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Veiligheids-haakschootslot 1426 met rolschoot
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Veiligheids-haakschootslot 1426 met rolschoot
Uitvoeringen / Bestelnummers
Zwenkschootslot met rolschoot
Oppervlak
voorplaat
staal,
nikkel-zilverkleurig
gelakt

roestvast staal

Doornmaat
in mm
25
30
35
40
25
30
35
40

Vorm
voorplaat
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig

Voorplaat 24 x 3 x 255 mm
DIN L + DIN R toepasbaar
14260009
14260010
14260003
14260004
14260011
14260012
14260013
14260008

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Voorplaat
Uiterlijk

Breedte

Tuimelaar

Doornmaat
in mm

Speciale uitvoeringen

Bijpassende sluitplaten

S4910075 (NiZi)
S4910059 (RVS)

Bestekomschrijving
BKS veiligheids-haakschootslot 1426 met rolschoot; voorplaat nikkel-zilverkleurig gelakt (of roestvast staal), hoekig; verzinkte slotkast; met montagevriendelijke invoering van de cilinderbevestigingsschroef; doorgaande schroefgaten voor profieldeurbeslagen met bevestigingsschroeven tot M 6 voor tuimelaaren cilindersparing; instelbare rolschoot uit messing, instelbaar over 3 – 10 mm; veiligheids-haakschoot met gehard stalen draagpen; DIN L + R toepasbaar;
achterdoornmaat 15,5 mm; cilinderafstand 92 mm; doornmaat ___ mm.
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Veiligheids-haakschootslot 1427
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Veiligheids-haakschootslot 1427
Uitvoeringen / Bestelnummers
Zwenkschootslot
Oppervlak
voorplaat
staal,
nikkel-zilverkleurig
gelakt

roestvast staal

Doornmaat
in mm
25
30
35
40
25
30
35
40

Vorm
voorplaat
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig

Voorplaat 24 x 3 x 255 mm
DIN L + DIN R toepasbaar
14270005
14270006
14270007
14270008
14270013
14270014
14270015
14270016

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Voorplaat
Uiterlijk

Breedte

Tuimelaar

Doornmaat
in mm

Speciale uitvoeringen

geleidepennen

Bijpassende sluitplaten

S4910037 (NiZi)
S4910038 (RVS)

Bestekomschrijving
BKS veiligheids-haakschootslot 1427; voorplaat nikkel-zilverkleurig gelakt (of roestvast staal), hoekig; verzinkte slotkast; met montagevriendelijke invoering
van de cilinderbevestigingsschroef; doorgaande schroefgaten voor profieldeurbeslagen met bevestigingsschroeven tot M 6 voor tuimelaar- en cilindersparing; veiligheids-haakschoot met gehard stalen draagpen; achterdoornmaat 15,5 mm; cilinderafstand 92 mm; doornmaat ___ mm.
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Veiligheids-haakschootslot 1430
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Veiligheids-haakschootslot 1430
Uitvoeringen / Bestelnummers
Haakschootslot
Oppervlak
voorplaat
roestvast staal

Voorplaat 24 x 3 x 255 mm

Doornmaat
in mm

Vorm
voorplaat

DIN L

DIN R

40

hoekig

14300001

14300002

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Voorplaat
Uiterlijk

Breedte

Tuimelaar

8 mm

Doornmaat
in mm

Speciale uitvoeringen

Bijpassende sluitplaten

S4910076

Bestekomschrijving
BKS veiligheids-haakschootslot 1430 met extra nachtschoot; voorplaat roestvast staal, hoekig; verzinkte slotkast; met montagevriendelijke invoering van de
cilinderbevestigingsschroef; doorgaande schroefgaten voor profieldeurbeslagen met bevestigingsschroeven tot M 6 voor tuimelaar- en cilindersparing;
stalen tuimelaar met een vierkant van 9 mm; dagschoot uit hogedruk-gietzink; veiligheids-zwenkschoot met gehard stalen draagpen; extra nachtschoot
uit staal; achterdoornmaat 15,5 mm; cilinderafstand 92 mm; doornmaat 40 mm.
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Productkenmerken
Projectsloten voor profielsystemen

Dagschoot
Zorgt voor een duurzame sluiting
van de deur. Bij de meeste sloten
omlegbaar, daardoor zijn deze toepasbaar voor rechtse en linkse
deuren.

Slotkast
Als stabiele verzinkte uitvoering
beschermt hij het functioneren van het
slot.

Tuimelaar
Neemt het deurkrukvierkant
van het beslag op en dient
voor de bediening van het slot.

Voorplaat
Dient als bevestigingselement van
het slot aan de deur.
De verschillende uitvoeringsmogelijkheden van oppervlakken en
vormen dienen bij bestelling te
worden opgegeven.

Nachtschoot
Beveiligt in uitgeschoven stand
de deur tegen onbevoegd openen.

Cilinderuitsparing
Voor profielcilinder met
wisselfunctie.

Doornmaat
Dient bij bestellingen altijd
te worden opgegeven.
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Productkenmerken
Sloten voor profielsystemen
Slot 1200 + rolschootslot 1200RF
Toepassing: binnendeuren uit profielsystemen
Technische eigenschappen:
– profielcilinderslot met wisselfunctie, 92 mm hart-op-hart-afstand
– leverbaar in de doornmaten 25, 30, 35, 40 en 45 mm
– mogelijkheid voor doorgaande bevestiging van in de handel verkrijgbare beslagen met ovale rozet
– verzinkte slotkast
– omlegbare dagschoot uit hogedruk-gietzink, DIN L + R toepasbaar of rolschoot uit messing
– nachtschoot uit staal, 1-toers met 20 mm sluitlengte
– 16 mm voorplaatbreedte geschikt voor profielen met Eurogroef

Slot 1205
Toepassing: binnendeuren uit profielsystemen
Technische eigenschappen:
– profielcilinderslot met wisselfunctie, 72 mm hart-op-hart-afstand
– leverbaar in de doornmaten 25, 30, 35 en 40 mm
– mogelijkheid voor doorgaande bevestiging van in de handel verkrijgbare beslagen met ovale rozet
– verzinkte slotkast
– dagschoot uit hogedruk-gietzink, veiligheidsnachtschoot uit staal
– omlegbare dagschoot, DIN L + R toepasbaar
– 1-toers nachtschoot met 20 mm sluitlengte
– voorplaat in uiteenlopende vorm- en afwerkingsuitvoeringen
®
– Uitvoering SKG*

Rolschootslot 1215
Toepassing: binnendeuren uit profielsystemen met doordraaideurfunctie
Technische eigenschappen:
– profielcilinderslot
– van voren instelbare rolschoot, instelbaar over 4 – 12 mm
– leverbaar in de doornmaten 25, 30, 35, 40 en 45 mm
– verzinkte slotkast
– nachtschoot uit staal, 1-toers met 20 mm sluitlengte
– voorplaat in uiteenlopende vorm- en afwerkingsuitvoeringen

Deurslot – Serie 18
Toepassing: binnendeuren uit profielsystemen
Technische eigenschappen:
– profielcilinderslot met wisselfunctie, 92 mm hart-op-hart-afstand als 1828
– nachtslot, 92 mm hart-op-hart-afstand als 1812
– leverbaar in de doornmaten 25, 30, 35, 40 en 45 mm
– verzinkte slotkast
– dagschoot bij slot 1828 uit staal, nachtschoot bij sloten 1828 + 1812 uit staal
– omlegbare dagschoot bij slot 1828, DIN L + R toepasbaar
– 1-toers nachtschoot met 14 mm sluitlengte
– voorplaat in uiteenlopende vorm- en afwerkingsuitvoeringen
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Deurslot 1200
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Deurslot 1200
Uitvoeringen / Bestelnummers
Deurslot 1200
Oppervlak
voorplaat
staal,
nikkel-zilverkleurig
gelakt

roestvast staal

Doornmaat
in mm
25
30
35
40
45
25
30
35
40
45

Vorm
voorplaat
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig

Voorplaat 16 mm
DIN L + DIN R toepasbaar
12000008
12000006
12000010
12000011
12000012
12000028
12000026
12000027
12000029
12000030

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Voorplaat
Uiterlijk

Breedte

Tuimelaar

Doornmaat
in mm

Speciale uitvoeringen

Dagschootvastzetter

Bijpassende sluitplaten

Sluitplaten uit
het G.U-Securyprogramma

Bestekomschrijving
BKS deurslot 1200; voorplaat nikkel-zilverkleurig gelakt (of roestvast staal), hoekig, vlakke voorplaat 16 x 3 mm; met wissel; verzinkte slotkast; met montagevriendelijke invoering van de cilinderbevestigingsschroef; speciale tuimelaar met een vierkant van 8 mm; doorgaande schroefgaten voor profieldeurbeslagen met bevestigingsschroeven tot M 6 voor tuimelaarsparing; omlegbare dagschoot uit hogedruk-gietzink, DIN L + R toepasbaar; verzinkte stalen
nachtschoot met 20 mm sluitlengte, 1-toers; achterdoornmaat 15,5 mm; cilinderafstand 92 mm; doornmaat ___ mm.
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Rolschootslot 1200RF
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Rolschootslot 1200RF
Uitvoeringen / Bestelnummers
Rolschootslot 1200
Oppervlak
voorplaat
staal,
nikkel-zilverkleurig
gelakt

Doornmaat
in mm
30
35
40
45

Vorm
voorplaat
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig

Voorplaat 16 x 3 mm
DIN L + DIN R toepasbaar
12000022
12000023
12000024
12000025

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Voorplaat
Uiterlijk

Breedte

roestvast staal

Tuimelaar

Doornmaat
in mm

Speciale uitvoeringen

Bijpassende sluitplaten

Toebehoren uit
het G.U-Securyprogramma

Bestekomschrijving
BKS rolschootslot 1200 voor profieldeuren; voorplaat nikkel-zilverkleurig gelakt (of roestvast staal), hoekig, vlakke voorplaat 16 x 3 mm; verzinkte slotkast;
met montagevriendelijke invoering van de cilinderbevestigingsschroef; doorgaande schroefgaten voor profieldeurbeslagen met bevestigingsschroeven tot
M 6 voor tuimelaarsparing; rolschoot uit messing, DIN L + R toepasbaar; verzinkte stalen nachtschoot met 20 mm sluitlengte, 1-toers; achterdoornmaat
15,5 mm; cilinderafstand 92 mm; doornmaat ___ mm.

29

Deurslot 1205
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Deurslot 1205
Uitvoeringen / Bestelnummers
Deurslot 1205
Oppervlak
voorplaat
staal,
nikkel-zilverkleurig
gelakt

roestvast staal

Doornmaat
in mm
25
30
35
40
25
30
35
40

Vorm
voorplaat
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig

Voorplaat 24 mm
DIN L + DIN R toepasbaar
12050005
12050001
12050006
12050007
12050120
12050062
12050060
12050056

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Voorplaat
Uiterlijk

Breedte

Tuimelaar

Doornmaat
in mm

Speciale uitvoeringen

Bijpassende sluitplaten

S4910023 (NiZi)
S4910025 (RVS)

Bestekomschrijving
BKS deurslot 1205; voorplaat nikkel-zilverkleurig gelakt (of roestvast staal), hoekig; met wissel; verzinkte slotkast; met montagevriendelijke invoering
van de cilinderbevestigingsschroef; speciale tuimelaar met een vierkant van 8 mm; omlegbare dagschoot uit hogedruk-gietzink, DIN L + R toepasbaar;
verzinkte stalen nachtschoot met 13 mm sluitlengte, 1-toers; achterdoornmaat 16,5 mm; cilinderafstand 72 mm; doornmaat ___ mm.
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Rolschootslot 1215
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Rolschootslot 1215
Uitvoeringen / Bestelnummers
Rolschootslot
Oppervlak
voorplaat
staal,
nikkel-zilverkleurig
gelakt

roestvast staal

Doornmaat
in mm
25
30
35
40
45
25
30
35
40
45

Vorm
voorplaat
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig

Vlakke voorplaat 24 x 3 x 255 mm
DIN L + DIN R toepasbaar
12150022
12150019
12150020
12150024
12150025
12150023
12150018
12150021
12150026
12150027

U-voorplaat 24 x 6 x 268 mm
DIN L + DIN R toepasbaar
-----Doornmaat 24 mm
12150028
Doornmaat 29 mm
12150029
Doornmaat 34 mm
12150030
Doornmaat 39 mm
12150031
Doornmaat 44 mm
12150032

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Voorplaat
Uiterlijk

Breedte

Tuimelaar

Doornmaat
in mm

Speciale uitvoeringen

Bijpassende sluitplaten

S4910065 (NiZi)
S4910042 (RVS)
S4910077 (U-voorplaat)

Bestekomschrijving
BKS rolschootslot 1215 voor profieldeuren; voorplaat nikkel-zilverkleurig gelakt (of roestvast staal), hoekig, vlakke voorplaat 24 x 3 x 255 mm (U-voorplaat
24 x 6 / alleen RVS, met decoratieve eindkappen uit kunststof, naar keuze bevestiging met klinkmoeren of de geïntegreerde deuveltechniek); verzinkte
slotkast; met montagevriendelijke invoering van de cilinderbevestigingsschroef; doorgaande schroefgaten voor profieldeurbeslagen met bevestigingsschroeven tot M 6 voor tuimelaar- en cilindersparing; instelbare rolschoot uit messing, instelbaar over 3 – 10 mm, DIN L + R toepasbaar; verzinkte stalen
nachtschoot met 20 mm sluitlengte, 1-toers; achterdoornmaat 15,5 mm; cilinderafstand 92 mm; doornmaat ___ mm.
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Deurslot 1812
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Deurslot 1812
Uitvoeringen / Bestelnummers
Deurslot
Oppervlak
voorplaat

roestvast staal

Doornmaat
in mm
25
30
35
40
45

Vorm
voorplaat
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig

Voorplaat 24 mm
DIN L + DIN R toepasbaar
B 1812 0001
B 1812 0002
B 1812 0003
B 1812 0004
B 1812 0005

Voorplaat 24 mm / nachtschoot 5 mm voorstaand
DIN L + DIN R toepasbaar
B 1812 0019
B 1812 0020
B 1812 0021
B 1812 0022
B 1812 0023

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Voorplaat
Uiterlijk

Breedte

U-voorplaat
24 x 6 mm

Tuimelaar

Doornmaat
in mm

Speciale uitvoeringen

Bijpassende sluitplaten

B 9000 0422

Bestekomschrijving
BKS deur-kaseslot 1812; voorplaat roestvast staal, hoekig, vlakke voorplaat 24 x 3 mm; verzinkte slotkast; met montagevriendelijke invoering van de
cilinderbevestigingsschroef; DIN L + R toepasbaar; nachtschoot van vernikkeld staal met 14 mm sluitlengte, 1-toers, (naar keuze 5 mm voorstaand);
achterdoornmaat 15 mm; cilinderafstand 92 mm; doornmaat ___ mm.
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Deurslot 1828
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Deurslot 1828
Uitvoeringen / Bestelnummers
Deurslot
Oppervlak
voorplaat

roestvast staal

Doornmaat
in mm
25
30
35
40
45

Vorm
voorplaat
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig

Voorplaat 24 mm
DIN L + DIN R toepasbaar
B 1828 0001
B 1828 0002
B 1828 0003
B 1828 0004
B 1828 0005

Voorplaat 24 mm / dagschoot + nachtschoot 5 mm voorstaand
DIN L + DIN R toepasbaar
B 1828 0010
B 1828 0011
B 1828 0012
B 1828 0013
B 1828 0014

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Voorplaat
Uiterlijk

Breedte

U-voorplaat
24 x 6 mm

Tuimelaar

Doornmaat
in mm

Speciale uitvoeringen

Bijpassende sluitplaten

B 9000 0402

Bestekomschrijving
BKS deurslot 1828; voorplaat (roestvast staal), hoekig, vlakke voorplaat 24 x 3 mm; met wissel; verzinkte slotkast; met montagevriendelijke invoering
van de cilinderbevestigingsschroef; speciale tuimelaar met een vierkant van 9 mm, versterkte lagering van de tuimelaar; omlegbare dagschoot uit staal,
DIN L + R toepasbaar (naar keuze 5 mm voorstaand); nachtschoot van vernikkeld staal met 14 mm sluitlengte, 1-toers (naar keuze 5 mm voorstaand);
achterdoornmaat 15 mm; cilinderafstand 92 mm; doornmaat ___ mm.
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Productkenmerken
Schuifdeursloten voor profielsystemen

Haakschoot

Slotkast

Zorgt voor een veilige sluiting
van de deur.

Als stabiele verzinkte uitvoering
beschermt hij het functioneren van het
slot.

Geleidepen
Vindt de juiste positie bij het
sluiten van de deur.

Voorplaat
Als bevestigingselement van het
slot aan de deur. De verschillende
uitvoeringsmogelijkheden van
oppervlakken en vormen dienen
bij de bestelling te worden
opgegeven.

Cilinderuitsparing
Voor profielcilinder.

Doornmaat
Dient bij bestelling altijd
te worden opgegeven.
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Productkenmerken
Speciale sloten voor profielsystemen
Glasdeurslot 0007
Toepassing: glasdeuren
Technische eigenschappen:
– profielcilinderslot met wisselfunctie, 72 mm hart-op-hart-afstand
– leverbaar in de doornmaten 25, 30, 35, 40 en 45 mm
– mogelijkheid voor doorgaande bevestiging van in de handel verkrijgbare beslagen met ovale rozet
– verzinkte slotkast
– dagschoot uit hogedruk-gietzink
– nachtschoot uit staal, 1-toers met 20 mm sluitlengte
– voorplaat in uiteenlopende vorm- en afwerkingsuitvoeringen

Schuifdeurslot 1205H
Toepassing: schuifdeuren
Technische eigenschappen:
– profielcilinderslot met wisselfunctie, 72 mm hart-op-hart-afstand
– leverbaar in de doornmaten 35 en 40 mm
– mogelijkheid voor doorgaande bevestiging van in de handel verkrijgbare beslagen met ovale rozet
– verzinkte slotkast
– zwenkschoot uit staal, DIN L en R toepasbaar
– nachtschoot uit staal, 1-toers met 20 mm sluitlengte

Schuifdeursloten 1205SRH + 1205SRHF
Toepassing: schuifdeuren
Technische eigenschappen:
– profielcilinderslot met wisselfunctie
– leverbaar in de doornmaten 30, 35 en 40 mm
– mogelijkheid voor doorgaande bevestiging van in de handel verkrijgbare beslagen met ovale rozet
– verzinkte slotkast
– zwenkschoot uit staal, DIN L en R toepasbaar
– naar keuze met geleidepen als 1205SRHF voor positionering van de deur bij het sluiten
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Glasdeurslot 0007
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Glasdeurslot 0007
Uitvoeringen / Bestelnummers
Glasdeurslot
Oppervlak
voorplaat
staal,
nikkel-zilverkleurig
gelakt

Doornmaat
in mm
25
30
35
40
45

Vorm
voorplaat
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig

Voorplaat 18 mm
DIN L
DIN R
00071001
00071002
00071003
00071004
00071005
00071006
00071007
00071008
00071009
00071010

Voorplaat 20 mm
DIN L
DIN R
00071070
00070171
00071012
00071011
00071013
00071014
00070271
00070272
00071015
00071016

Voorplaat 24 mm
DIN L
DIN R
00071017
00071018
00071020
00071019
00071021
00071022
00071023
00071024
00071025
00071026

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Voorplaat
Uiterlijk

Breedte

roestvast staal

Tuimelaar

Doornmaat
in mm

Speciale uitvoeringen

Afgeronde voorplaat

Bijpassende sluitplaten

S4010088 (NiZi)
S4010012 (RVS)

Bestekomschrijving
BKS glasdeurslot 0007; voorplaat nikkel-zilverkleurig gelakt (of roestvast staal), hoekig (of afgerond); met wissel; verzinkte slotkast; met montagevriendelijke invoering van de cilinderbevestigingsschroef; stalen vleugeltuimelaar met een vierkant van 8 mm; dagschoot uit hogedruk-gietzink; verzinkte stalen
nachtschoot met 10 mm sluitlengte, 1-toers; achterdoornmaat 16 mm; cilinderafstand 72 mm; doornmaat ___ mm.
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Schuifdeurslot 1205H
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Schuifdeurslot 1205H
Uitvoeringen / Bestelnummers
Schuifdeurslot
Oppervlak
voorplaat
staal, nikkel-zilverkleurig gelakt
roestvast staal

Doornmaat
in mm
35
40
35
40

Vorm
voorplaat
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig

Voorplaat 24 mm
DIN L + DIN R toepasbaar
12050028
12050029
12050064
12050104

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Voorplaat
Uiterlijk

Breedte

Tuimelaar

9 mm

Doornmaat
in mm

Speciale uitvoeringen

Bijpassende sluitplaten

S4910023 (NiZi)
S4910025 (RVS)

Bestekomschrijving
BKS schuifdeurslot 1205H met haakschoot; voorplaat nikkel-zilverkleurig gelakt, hoekig; met wissel; verzinkte slotkast; met montagevriendelijke invoering
van de cilinderbevestigingsschroef; speciale tuimelaar met een vierkant van 8 mm; verzinkte haakschoot uit staal, DIN L + R toepasbaar; verzinkte stalen
nachtschoot met 13 mm sluitlengte, 1-toers; achterdoornmaat 16,5 mm; cilinderafstand 72 mm; doornmaat ___ mm.
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Schuifdeurslot 1205SRH
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Schuifdeurslot 1205SRH
Uitvoeringen / Bestelnummers
Schuifdeurslot
Oppervlak
voorplaat
staal,
nikkel-zilverkleurig
gelakt
roestvast staal

Doornmaat
in mm
30
35
40
30
35
40

Vorm
voorplaat
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig

Voorplaat 24 mm
DIN L + DIN R toepasbaar
12050195
12050196
12050204
12050197
12050198
12050205

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Voorplaat
Uiterlijk

Breedte

Tuimelaar

Doornmaat
in mm

Speciale uitvoeringen

Bijpassende sluitplaten

S4910029 (NiZi)
S4910030 (RVS)

Bestekomschrijving
BKS schuifdeurslot 1205SRH met haakschoot; voorplaat nikkel-zilverkleurig gelakt (of roestvast staal), hoekig; verzinkte slotkast; met montagevriendelijke
invoering van de cilinderbevestigingsschroef; verzinkte haakschoot uit staal, DIN L + R toepasbaar; achterdoornmaat 16 mm; doornmaat ___ mm.
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Schuifdeurslot 1205SRHF met geleidepen
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Schuifdeurslot 1205SRHF met geleidepen
Uitvoeringen / Bestelnummers
Schuifdeurslot
Oppervlak
voorplaat
staal,
nikkel-zilverkleurig
gelakt
roestvast staal

Doornmaat
in mm
30
35
40
30
35
40

Vorm
voorplaat
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig
hoekig

Voorplaat 24 mm
DIN L + DIN R toepasbaar
12050199
12050200
12050206
12050190
12050201
12050207

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Voorplaat
Uiterlijk

Breedte

Tuimelaar

Doornmaat
in mm

Speciale uitvoeringen

Bijpassende sluitplaten

S4910068 (NiZi)
S4910053 (RVS)

Bestekomschrijving
BKS schuifdeurslot 1205SRHF met haakschoot en geleidepen; voorplaat nikkel-zilverkleurig gelakt (of roestvast staal), hoekig; verzinkte slotkast; met
montagevriendelijke invoering van de cilinderbevestigingsschroef; verzinkte haakschoot uit staal, DIN L + R toepasbaar; geleidepen uit staal;
achterdoornmaat 16 mm; doornmaat ___ mm.
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Opmerkingen bij producten
Deurdraairichting

binnen

binnen

binnen

binnen

buiten

buiten

buiten

buiten

links naar binnen draaiend = DIN links
deurkruk naar links wijzend

links naar buiten draaiend = DIN rechts
deurkruk naar links wijzend

rechts naar buiten draaiend = DIN links
deurkruk naar rechts wijzend

rechts naar binnen draaiend = DIN rechts
deurkruk naar rechts wijzend

Omlegbare dagschoot
Bij sloten die voorzien zijn van een omlegbare dagschoot, dient op het volgende gelet
te worden:
Op de rugzijde van het slot bevindt zich de
schroef voor het omleggen van de dagschoot.
Druk deze met de schroevendraaier naar
buiten, leg de dagschoot om en zet de
schroef vervolgens weer in zijn uitgangspositie.

Verstelbare rolschoot
Sloten met rolschoten worden toegepast voor doordraaideuren. Om een optimale vastzetfunctie te
bereiken, kan de rolschoot versteld worden met de schroef die zich aan de voorzijde bevindt.
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Opmerkingen bij producten
Dagschootvastzetter
Om de dagschoot van een insteekslot overdag buiten bedrijf te stellen, kan bij sloten
van de Klasse 3 + 4 op aanvraag een dagschootvastzetter ingebouwd worden.
Een insteekslot met naar binnen getrokken en vastgezette dagschoot maakt een ongehinderde doorgang door de deur mogelijk.

Außerbedrijf
Funktion
Buiten
Außer Funktion

Na het opheffen van de blokkering kan de dagschoot weer normaal bediend worden
met de deurkruk of wissel.
Opmerking: de bestekomschrijving moet dienovereenkomstig worden uitgebreid met de
aanduiding “...met dagschootvastzetter”.

Normale
Funktion
Normale
functie
Normale Funktion

Eindkappen voor U-voorplaten
Sloten met U-voorplaat worden geleverd compleet met de speciale BKS eindkappen.
De eindkappen zijn voorzien van spreidpluggen die gebruikt kunnen worden voor de
bevestiging in het profiel.
Voor een stabielere bevestiging kunnen deze verwijderd worden en klinkmoeren
worden toegepast.

Ronde 22 mm-cilinder
Bij sloten die bestemd zijn voor toepassing met ronde 22 mm-cilinders (o.a. KABA,
KESO), dient op het volgende gelet te worden:
De afstand van het hart van de deurkruktuimelaar tot het hart van de ronde cilinder is
2 mm groter dan de vergelijkbare maat bij profielcilinders.

cilinder (RC)

Hart

ronde 22 mm-

Hart PC

Voorbeeld: PC 92 mm = RC 94 mm.
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Sluitplaten
Sluitplaat B 9000 voor Serie 18 + 19 met vlakke voorplaat

BKS sluitplaat (of vlakke sluitplaat met lip) B 9000 voor
automatisch vergrendelende sloten van de Serie 19 + profieldeursloten van de Serie 18, geschikt voor gemiddelde
belasting, hoekige vorm; DIN L + R toepasbaar (vlakke
sluitplaat met lip DIN L of DIN R toepasbaar).

Normale uitvoering
Uitvoeringen/Bestelnummers
Uiterlijk
roestvast staal

Bestelnummer
voor Slot 1812

Bestelnummer
voor Serie 18 + 19

B 9000 0422

B 9000 0402

Vlakke sluitplaat met lip
Uitvoeringen/Bestelnummers
Bestelnummer

Uiterlijk
roestvast staal

B 9000 0435
B 9000 0436

DIN L
DIN R

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Uiterlijk

Speciale uitvoering

Toepasbaar voor sloten:
B 1926, B 1974

Sluitplaat B 9000 voor Serie 18 + 19 met U-voorplaat
BKS sluitplaat 9000 voor automatisch vergrendelende
sloten van de Serie 19 + profieldeursloten van de Serie
18 met U-voorplaat; geschikt voor gemiddelde belasting, U-voorplaat 24 x 6 mm, met decoratieve eindkappen uit kunststof, naar keuze bevestiging met klinkmoeren of de geïntegreerde plugtechniek; hoekige
vorm; DIN L + R toepasbaar.

Uitvoeringen/Bestelnummers
Uiterlijk
roestvast staal

Bestelnummer
B 9000 0785

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Uiterlijk

Toepasbaar voor sloten:
B 1926
B 1974
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Speciale uitvoering

Sluitplaten
Sluitplaat S401 voor 0007

BKS hoeksluitplaat S401 voor glasdeurslot 0007;
geschikt voor lichte belasting; afgeronde vorm.

Uitvoeringen/Bestelnummers
Uiterlijk

Bestelnummer

staal, nikkelzilverkleurig gelakt

S4010088

roestvast staal

S4010012

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Uiterlijk

Speciale uitvoering

Toepasbaar voor sloten:
0007

Sluitplaat S491 voor 1205/1205H
BKS sluitplaat S491 voor profieldeurslot 1205 en
1205H; geschikt voor normale belasting, hoekige
vorm; DIN L + R toepasbaar.

Uitvoeringen/Bestelnummers
Uiterlijk

Bestelnummer

staal, nikkelzilverkleurig gelakt

S4910023

roestvast staal

S4910025

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Uiterlijk

Speciale uitvoering

Toepasbaar voor sloten:
1205
1205H
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Sluitplaten
Sluitplaat S412 voor 1218

BKS sluitplaat S412 voor nachtslot 1218; geschikt
voor normale belasting, hoekige vorm; DIN L + R
toepasbaar.

Uitvoeringen/Bestelnummers
Uiterlijk

Bestelnummer

staal, nikkelzilverkleurig gelakt
roestvast staal

S4120026
S4120008

S4120027 (SKG)

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Uiterlijk

Speciale uitvoering

Toepasbaar voor sloten:
1218

U-sluitplaat S412 voor 1218
BKS U-sluitplaat S412 voor nachtslot 1218; met
decoratieve eindkappen uit kunststof, naar keuze
bevestiging met klinkmoeren of de geïntegreerde
plugtechniek; geschikt voor normale belasting,
hoekige vorm; DIN L + R toepasbaar.

Uitvoeringen/Bestelnummers
Uiterlijk
roestvast staal

Bestelnummer
S4120028

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Uiterlijk

Toepasbaar voor sloten:
1218
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Speciale uitvoering

Sluitplaten
Sluitplaat S491 voor 1212

BKS sluitplaat S491 voor profieldeurslot 1212;
geschikt voor normale belasting, hoekige vorm;
DIN L + R toepasbaar.

Uitvoeringen/Bestelnummers
Uiterlijk

Bestelnummer

staal, nikkelzilverkleurig gelakt
roestvast staal

S4910064
S4910040

S4910071 (SKG)

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Uiterlijk

Speciale uitvoering

Toepasbaar voor sloten:
1212

U-sluitplaat S491 voor 1212
BKS sluitplaat S491 voor profieldeurslot 1212; met
decoratieve eindkappen uit kunststof, naar keuze
bevestiging met klinkmoeren of de geïntegreerde
plugtechniek; geschikt voor normale belasting,
hoekige vorm; DIN L + R toepasbaar.

Uitvoeringen/Bestelnummers
Uiterlijk
roestvast staal

Bestelnummer
S4910078

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Uiterlijk

Speciale uitvoering

Toepasbaar voor sloten:
1212
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Sluitplaten
Sluitplaat S491 voor 1215

BKS sluitplaat S491 voor rolschootslot 1215; geschikt
voor normale belasting, hoekige vorm; DIN L + R
toepasbaar.

Uitvoeringen/Bestelnummers
Uiterlijk

Bestelnummer

staal, nikkelzilverkleurig gelakt

S4910065

roestvast staal

S4910042

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Uiterlijk

Speciale uitvoering

Toepasbaar voor sloten:
1215

U-sluitplaat S491 voor 1215
BKS U-sluitplaat S491 voor rolschootslot 1215; met
decoratieve eindkappen uit kunststof, naar keuze
bevestiging met klinkmoeren of de geïntegreerde
plugtechniek; geschikt voor normale belasting,
hoekige vorm; DIN L + R toepasbaar.

Uitvoeringen/Bestelnummers
Uiterlijk
roestvast staal

Bestelnummer
S4910077

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Uiterlijk

Toepasbaar voor sloten:
1215
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Speciale uitvoering

Sluitplaten
Sluitplaat S491 voor 1205SRH

BKS sluitplaat S491 voor schuifdeurslot 1205SRH met
haakschoot; geschikt voor normale belasting, hoekige
vorm; DIN L + R toepasbaar.

Uitvoeringen/Bestelnummers
Uiterlijk

Bestelnummer

staal, nikkelzilverkleurig gelakt

S4910029

roestvast staal

S4910030

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Uiterlijk

Speciale uitvoering

Toepasbaar voor sloten:
1205SRH

Sluitplaat S491 voor 1205SRHF
BKS sluitplaat S491 voor schuifdeurslot 1205SRHF met
haakschoot en geleidepen; geschikt voor normale
belasting, hoekige vorm; DIN L + R toepasbaar.

Uitvoeringen/Bestelnummers
Uiterlijk

Bestelnummer

staal, nikkelzilverkleurig gelakt

S4910068

roestvast staal

S4910053

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Uiterlijk

Speciale uitvoering

Toepasbaar voor sloten:
1205SRHF
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Sluitplaten
Sluitplaat S491 voor 1425

BKS sluitplaat S491 voor schuifdeurslot 1425 met
haakschoot; geschikt voor gemiddelde belasting,
hoekige vorm; DIN L + R toepasbaar.

Uitvoeringen/Bestelnummers
Uiterlijk

Bestelnummer

staal, nikkelzilverkleurig gelakt

S4910046

roestvast staal

S4910047

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Uiterlijk

Speciale uitvoering

Toepasbaar voor sloten:
1425

Sluitplaat S491 voor 1426
BKS sluitplaat S491 voor schuifdeurslot 1426;
geschikt voor gemiddelde belasting, hoekige vorm;
DIN L + R toepasbaar.

Uitvoeringen/Bestelnummers
Uiterlijk

Bestelnummer

staal, nikkelzilverkleurig gelakt

S4910075

roestvast staal

S4910059

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Uiterlijk

Toepasbaar voor sloten:
1426
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Speciale uitvoering

Sluitplaten
Sluitplaat S491 voor 1427

BKS sluitplaat S491 voor schuifdeurslot 1427 met
haakschoot; geschikt voor gemiddelde belasting,
hoekige vorm; DIN L + R toepasbaar.

Uitvoeringen/Bestelnummers
Uiterlijk

Bestelnummer

staal, nikkelzilverkleurig gelakt

S4910037

roestvast staal

S4910038

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Uiterlijk

Speciale uitvoering

Toepasbaar voor sloten:
1427

Sluitplaat S491 voor 1430
BKS sluitplaat S491 voor schuifdeurslot 1430 met
haakschoot; geschikt voor gemiddelde belasting,
hoekige vorm; DIN L + R toepasbaar.

Uitvoeringen/Bestelnummers
Uiterlijk
roestvast staal

Bestelnummer
S4910076

Verdere mogelijkheden (op aanvraag)
Uiterlijk

Speciale uitvoering

Toepasbaar voor sloten:
1430
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Productinformatie voor sloten
In overeenstemming met de in de productaansprakelijkheidswetgeving vastgelegde aansprakelijkheid van de fabrikant voor zijn producten, dient gelet te worden op de volgende informatie over sloten. Het niet opvolgen ervan ontslaat ons
van onze aansprakelijkheid.
1. Productinformatie en correcte toepassing
Een slot heeft als regel het doel een deur te sluiten en te vergrendelen. Veel eenvoudige slotconstructies dienen alleen voor het sluiten. Daaronder verstaat men
het zodanig gesloten houden van een deur dat deze niet door trekken of drukken
geopend kan worden, maar wèl eenvoudig te openen is met behulp van een deurkruk.

–
–
–
–
–
–
–

Onder het vergrendelen verstaat men het beveiligen van de gesloten deur door
middel van minstens één uit het deurslot stekende nachtschoot of door het blokkeren van een dag/nachtschoot, die in de ermee overeenkomende uitsparing in
het kozijn resp. de sluitplaat grijpt.
De nachtschoot moet in zijn uitgestoken positie geblokkeerd zijn tegen terugdrukken. Verder moet het openen van de deur zonder passende sleutel effectief
bemoeilijk worden.
Het vergrendelen mag alleen mogelijk zijn in reeds gesloten toestand van de deur.
De cilinderbevestigingsschroeven moeten worden afgestemd op of op maat
gemaakt voor de doornmaatlengte.
Een insteekslot is een slot dat in een uitsparing in het deurblad (slotopening)
wordt gestoken en bevestigd.
Om een correct gebruik te verzekeren, moet rekening gehouden worden met het
volgende:
– Sloten, sluitplaten, deurbeslagen, bevestigingsmiddelen en cilinders dienen
bij elkaar passend uitgezocht te worden.
– Voor een correcte installatie, onderhoud en evt. vervanging dient de actuele
‘stand van de techniek’ geraadpleegd te worden. Deze is gedocumenteerd in
normen over deze producten en in gebruiksaanwijzingen of catalogi van de
fabrikant.
Bij sloten voor vluchtdeuren of bij speciale sloten mag de sleutel doorgaans niet
tegelijk bediend worden met het deurbeslag (bijv. de deurkruk).
Sloten voor vluchtdeuren of speciale sloten kunnen alleen gecombineerd worden
met cilinders met zogenaamde draaihandgrepen (zoals knopcilinders), als door de
slotenfabrikant is bevestigd dat dit is toegestaan. Gewoonlijk wordt verondersteld
dat alleen bezitters van een sleutel gerechtigd zijn het slot met behulp van een
sleutel te bedienen, d.w.z. dat het bedienen van een slot via een knopcilinder (dus
zonder sleutel) niet als een normale situatie wordt beschouwd.
Het gelijktijdig terugtrekken van de dagschoot en de voorgesloten nachtschoot
door alleen het bedienen van de deurkruk is een uitzonderingsgeval en mag niet
het ‘normale’ draaien van de sleutel voor het terugtrekken van de nachtschoot
vervangen.
Cilinders kunnen alleen zonder voorbehoud in sloten ingebouwd worden als ze
voldoen aan een maatnorm (DIN 18252) en indien zulke sloten uitdrukkelijk
geschikt zijn voor cilinders volgens deze norm.
In alle andere gevallen moet de fabrikant, verkoper, verwerker of gebruiker zich
ervan vergewissen dat de door hem uitgekozen cilinder geschikt is voor de
inbouw en voor de beoogde toepassing.
Dwingende wettelijke voorschriften en aanwijzingen van de fabrikant moeten
opgevolgd worden. Zo mogen in panieksloten bijvoorbeeld geen cilinders met
knop, draaiknop of een soortgelijke handgreep ingebouwd worden.
Algemene begrippen, voor zover deze niet zijn toegelicht in catalogusbladen, prospectussen, prijslijsten of internet, zijn verklaard in de voor deze producten relevante normen (bijv. DIN 18250, DIN 18251, DIN 18252, DIN 18255, DIN 18257,
DIN 18273, DIN EN 179, DIN EN 1125, DIN EN 1303, DIN EN 1906, DIN EN 12209).
Afwijkingen van de van toepassing zijnde norm dienen bij bestelling te worden
aangegeven.
2. Oneigenlijk gebruik
Een oneigenlijk gebruik van sloten – dus een producttoepassing die niet overeenkomt met de bestemming van het product – doet zich bijvoorbeeld voor als:
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–
–
–

een correct gebruik van het slot verhinderd wordt door het inbrengen van
vreemde voorwerpen in slot of sluitplaat;
aan het slot of de sluitplaat een ingreep of wijziging wordt uitgevoerd die leidt
tot een verandering van opbouw, werkwijze of functie;
de nachtschoot wordt gebruikt voor het open houden van de deur;
de sluitelementen zodanig gemonteerd of behandeld zijn (bijv. geschilderd)
dat ze in hun functie gehinderd worden;
een boven de normale handkracht uitstijgende belasting wordt aangebracht
op de deurkrukverbinding;
niet passende, bijv. In maatvoering afwijkende of valse sleutels worden
gebruikt;
bij afhangen van de deur of nastellen van de scharnieren een deurspeling
ontstaat die groter of kleiner is dan voorgeschreven;
een niet daarvoor goedgekeurde dubbele deur via de vaste deur geopend
wordt;
bij het sluiten van deuren tussen deurblad en kozijn gegrepen wordt;
deurkruk en sleutel gelijktijdig bediend worden.

3. Productprestaties
Voor zover de productprestaties niet concreet zijn vastgelegd in onze catalogi,
prospectussen, prijslijsten, gegevensbladen enzovoort, dienen de eisen aan ons
bekend gemaakt te worden.
Richtingbepalend hiervoor zijn de relevante normen (bijv. DIN 18250, DIN 18251,
DIN 18252, DIN 18255, DIN 18257, DIN 18273, DIN EN 179, DIN EN 1125, DIN EN
1303, DIN EN 1906, DIN EN 12209).
In deze normen zijn de basis- en toepassingseisen vastgelegd.
De deugdelijkheid voor het gebruik van sloten is onder meer afhankelijk van
gebruiksfrequentie, bedieningswijze, omgevingsinvloeden en onderhoud.
Slot, sluitplaat, deurbeslag, cilinders en sleutel dienen vervangen te worden zodra
er ondanks het voorgeschreven onderhoud storingen optreden.
Hetzelfde geldt na pogingen sloten en hun toebehoren met geweld te forceren
(poging tot inbraak).

4. Productonderhoud
Sloten dienen minstens eenmaal per jaar – afhankelijk van het gebruik vaker –
met geschikte middelen gesmeerd te worden. Deurbeslag, sluitplaat en cilinders
moeten gecontroleerd worden op hun voorgeschreven toestand en hun bevestiging. Er mogen alleen reinigingsmiddelen gebruikt worden die geen corrosiebevorderende bestanddelen bevatten.
5. Informatie- en instructieplicht
Ter voldoening van de informatie- en instructieplicht volgens de productaansprakelijkheidswetgeving staan vakhandel, sleuteldiensten, architecten, ontwerpers,
verwerkers en gebruikers op aanvraag de volgende publicaties en diensten ter
beschikking:
– catalogi, prospectussen;
– bestekomschrijvingen, aanbiedingsgegevens, sluitontwerpen;
– de relevante normen, bijv. DIN 18250, DIN 18251, DIN 18252, DIN 18255, DIN
18257, DIN 18273, DIN EN 179, DIN EN 1125, DIN EN 1303, DIN EN 1906,
DIN EN 12209 (exclusieve verkoop door Beuth Verlag GmbH, Berlin 30);
– gebruiksaanwijzingen voor inbouw, bediening en onderhoud.
Bij de selectie van sloten, evenals de inbouw, bediening en onderhoud ervan dienen:
– architecten en ontwerpers alle vereiste productinformatie bij ons aan te vragen en op te volgen;
– verkopers de productinformatie en opmerkingen in de prijslijsten op te volgen en in het bijzonder alle vereiste gebruiksaanwijzingen bij ons op te vragen en deze aan de verwerker ter hand te stellen;
– verwerkers alle productinformatie op te volgen en in het bijzonder de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen bij ons op te vragen en deze aan de
opdrachtgever en gebruiker ter hand te stellen.

Productinformatie voor sloten

1. Het deurblad mag in de omgeving van het slot niet
doorboord worden als er een slot gemonteerd is.

Bij toepassing van
BKS sloten en beslagen
dienen de volgende aanwijzingen
opgevolgd te worden.

2. De deurkrukstift mag niet met geweld door de slottuimelaar geslagen worden.

3. Het deurblad mag niet gedragen worden aan de
deurkruk.

4. De afstand tussen slotvoorplaat en sluitplaat moet
tussen de 2 en 5 mm bedragen.

5. Nachtschoot en -dagschoot mogen niet
geschilderd of gelakt worden.

2 tot 5 mm
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6. De deurkruk mag alleen in normale draairichting
belast worden. In de bedieningsrichting mag op de
deurkruk maximaal een kracht van 150 N worden
uitgeoefend.

7. Het slot mag alleen gesloten worden met de bijbehorende sleutel en niet met vreemdsoortige voorwerpen.

8. De nachtschoot mag niet bij open deur in sluitstand
staan.

9. Deurkruk en sleutel mogen niet tegelijk bediend
worden.

10. Bij vluchtdeursloten mag geen sleutel in het slot
blijven steken.

11. Bij vluchtdeursloten mogen geen slotcilinders met
knop of draaiknop ingebouwd worden.
Uitzondering: zelfvergrendelende sloten van de series
19xx en 21xx.
Opmerking: bij toepassing van stanggrepen mogen
daardoor geen klemmingen optreden.

Productinformatie voor sloten

12. Sloten die niet voldoen aan EN 179 of EN 1125
mogen alleen gebruikt worden bij gevaar (geen
continugebruik).

13. Dubbele deuren zonder tweezijdige paniekfunctie
mogen niet geforceerd worden via de vaste deur.

14. Zodra sporen zichtbaar zijn van gebruik van
geweld, moet het slot vervangen worden.

15. Sloten dienen minstens 1x per jaar gesmeerd te
worden (met harsvrije olie).

1x
per jaar

Aansprakelijkheidsuitsluiting
De producten van BKS worden voortdurend aangepast aan de groeiende markteisen en verder ontwikkeld. Daarom
behouden wij ons het recht voor wijzigingen door te voeren die de technische vooruitgang dienen.
Deze noodzakelijke aanpassingen zijn gebaseerd op:
– technische doorontwikkeling;
– wijzigingen en aanpassingen in het productenprogramma;
– aanpassing aan veranderende wetgeving en technische normen.
Wij hebben de inhoud van onze documentatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks vragen wij
uw begrip voor het feit dat wij geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor alle uitwerkingen en eventuele vergissingen in de presentatie en beschrijving van de producten. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.
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Enkele relevante normen
Voor deuren en producten die daarmee in verbinding staan, bestaan zeer uiteenlopende normen en voorschriften. De belangrijkste zijn
hieronder vermeld:

DIN 107
Aanduiding van links of rechts in de bouw
DIN 1080, Deel 1
Begrippen, symbolen en eenheden in de bouwtechniek, principes
DIN 4102, Deel 5 + 18
Deel 5: Brandgedrag van bouwmaterialen en bouwcomponenten;
brandwerende sluitingen, sluitingen in liftschachtwanden en
brandbestendige beglazingen
Deel 18: Brandgedrag van bouwmaterialen en bouwcomponenten;
brandwerende sluitingen; beproeving van de eigenschap ‘zelfsluitend’ (duurproefonderzoek)
DIN 18 055
Ramen; doorlaatbaarheid van voegen, slagregendichtheid en mechanische belasting; eisen en testen
DIN 18 082, Deel 1 + 3
Deel 1: Brandwerende sluitingen, stalen deuren T30-1, type A
Deel 3: Brandwerende sluitingen, stalen deuren T30-1, type B
DIN 18 095, Deel 1 + 2
Deel 1: Deuren; rookwerende deuren; begrippen en eisen
Deel 2: Deuren; rookwerende deuren; typekeuring van de geschiktheid
voor continugebruik en de dichtheid

DIN 18 357
Voorschriften voor de aanbesteding van bouwprestaties Deel C:
Algemene technische contractvoorwaarden voor bouwprestaties –
Beslagwerkzaamheden
DIN 18 361
Voorschriften voor de aanbesteding van bouwprestaties Deel C:
Algemene technische contractvoorwaarden voor bouwprestaties –
Beglazingswerkzaamheden
DIN 68 706 Deel 1
Binnendeuren uit hout en houtmaterialen, bladen van versperringsdeuren, begrippen, voorkeursmaten, constructiekenmerken
EN 179
Panieksloten met deurkrukken of deurduwers
EN 1125
Paniekbeslag met horizontale bedieningsstangen
EN 1154
Deursluiter met gecontroleerde sluiting
EN 1303
Bouwbeslagen – Cilinders voor sloten – Eisen en testprocedures

DIN 18 100
Deuren; wandopeningen voor deuren; maten conform DIN 4172

EN-V 1627
Ramen, deuren, sloten – inbraakwering – eisen en classificatie

DIN 18 101
Deuren, deuren voor de woningbouw; deurbladgrootten, scharnier- en
slothoogte; onderlinge afhankelijkheid van de maten

EN-V 1628
Ramen, deuren, sloten – inbraakwering – beproeving voor de vaststelling
van de bestendigheid onder statische belasting

DIN 18 111, Deel 1
Deurkozijnen, stalen kozijnen, standaard kozijnen voor vouwdeuren

EN-V 1629
Ramen, deuren, sloten – inbraakwering – beproeving voor de vaststelling
van de bestendigheid onder dynamische belasting

DIN 18 250
Insteeksloten voor brandwerende sluitingen
DIN 18 251
Sloten; insteeksloten voor deuren
DIN 18 252
Cilinders voor deursloten; begrippen, benamingen
DIN 18 255
Bouwbeslagen; deurkrukken, deurschilden en deurrozetten – Begrippen,
maten, eisen
DIN 18 257
Bouwbeslagen; veiligheidsbeslagen – Begrippen, maten, eisen, testen en
kenmerken
DIN 18 273
Bouwbeslagen; deurkrukgarnituren voor brand- en rookwerende deuren
– Begrippen, maten, eisen en testen
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EN-V 1630
Ramen, deuren, sloten – inbraakwering – beproeving voor de vaststelling
van de bestendigheid tegen manuele inbraakpogingen
EN 1634, Deel 1 + 3
Brandbestendigheidsproeven voor deur- en afsluitvoorzieningen
Deel 1: brandbeveiligingssluitingen
Deel 3: rookbeveiligingssluitingen
EN 1906
Bouwbeslagen, deurkrukken en deurknoppen – Eisen en testprocedures

Kwaliteit
Een doorlopend kwaliteitsborgingssysteem conform EN ISO waarborgt een constant hoge kwaliteit van alle processen bij BKS.
Deze kwaliteitsborgingsnorm stelt op Europees niveau de hoogste eisen en heeft niet alleen betrekking op zowel de productie als andere
bedrijfsonderdelen zoals ontwikkeling, orderprocedure en klantenservice. Bij BKS geldt deze norm doorlopend voor alle productgroepen
(slotcilinders, deursloten, beslagen, elektronica en deurdrangers).
Het omvangrijke productenscala van het concern G.U-BKS is samengesteld om aan hoge eisen te kunnen voldoen en is volledig op elkaar
afgestemd.
Het hoge prestatieniveau op het gebied van kwaliteit, betrouwbaarheid en levensduur kan alleen gewaarborgd worden als producten worden toegepast die op elkaar zijn afgestemd.
De veelzijdigheid van het leveringsprogramma van het G.U-BKS concern maakt het mogelijk dit voordeel volledig te benutten.
Afhankelijk van normen en voorschriften wordt dit gedocumenteerd door middel van de dienovereenkomstige beproevingen en goedkeuringen. Op verzoek kunt u deze certificaten toegezonden krijgen.
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