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AUTOSAFE 835
AUTOTRONIC 836
Automatische vergrendelingen met
DuoSecure-Techniek voor kunststof deuren

Het automatische sluitsysteem van de volgende generatie.
DuoSecure – maakt kunststof deuren zichtbaar veiliger
De speciale combinatie van automatische schoot en zwenkhaak werkt met
het nieuwe DuoSecure-mechanisme en
combineert betere veiligheid met een
optimale afsluiting van de deur. Doordat de schoot en zwenkhaak in twee
fasen worden geactiveerd, zal reeds bij
13mm uitslag van de schoot de zwenkhaak al worden uitgedraaid.

10 mm

20 mm

Volledige afsluiting – zonder
navergrendeling
De 11 mm dikke schoot houdt
de deur in positie en levert de
benodigde tegendruk

De stabiele zwenkhaak zorgt
voor de beveiliging

Door de brede kom kan de
zwenkhaak zonder aanraking
naar binnen schuiven

Vuilongevoelige magneetbediening die is beveiligd
tegen manipulatie
WWW.FUHR.NL

Het bijzondere DuoSecure-effect:
Waar standaard automatische sluitsystemen tegen de grenzen van hun
capaciteit aanlopen, zorgen de
autosafe 835 en autotronic 836 met
type 10-vergrendeling voor een
veilige en betrouwbare afsluiting, ook
in veeleisende thermische omstandigheden of lastige montagesituaties.

13 mm

autosafe

835

autotronic

836

Voor elke toepassing de passende oplossing.
Voor woonhuis- en projecten
•
•
•
•
•

Voor enkele en dubbele deuren
Optioneel met dagschoot functie
Voorbereid voor kierstandhouder
Optionele versie voor branddeuren
Losse motor achteraf te monteren

Uitgebreide accessoires
• Profiel specifieke sluitdelen en
sluitlijsten
• Stolpdeur beslag
• Kierstandhouder
• Bijzetslot
• Verlengingen

Voor vluchtdeuren

• Paniekbeslag en paniekbalken

•
•
•
•
•
•
•

• Draadloze toegangscontrole,
zoals vingerscan, handzender,
KeylessGo toegang tot SmartTouch, SmartConnect easy voor
het openen van de deur via smartphone en nog veel meer

Voor enkele en dubbele deuren
Met paniekfunctie B of E
Met gecontroleerde schootblokkering
Standaard geschikt voor branddeuren
Losse motor achteraf te monteren
Optioneel leverbaar met slotkontakten
Optioneel leverbaar met servo-functie

• Paniek tegenslotkasten

• Elektrische deuropener
• Schootcontacten

Uw voordelen:
De nieuwste vergrendelingscombinatie van sloten voor
betrouwbaar herindelingsprocedure
Robuuste schoten voor optimale vergrendeling en sluiting
van de deur zonder na te vergrendelen
Nog meer veiligheid dankzij stabiele zwenkhaken
Grote mate van zekerheid van vergrendelen door de unieke
procesgestuurde DuoSecure-technologie
Comfortabele opening dankzij tweetraps openingsproces
Vuilongevoelige magneetbediening die is beveiligd tegen
manipulatie
Compleet assortiment voor elke vraag: standaard, motor- en
panieksloten (1- en 2-vleugelig)
Flexibiliteit naar wens door achteraf te monteren of voor
gemonteerde motor
Geschikt voor alle bestaande systeemoplossingen – gelijke
freesmaten en gelijke kozijndelen
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Perfect afgestemd voor alle kunststof profielmerken

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aluplast
Brügmann
Deceuninck
Gealan
LB.Profile
Profine KBE
Profine Kömmerling
Profine Trocal
Rehau
Schüco
Veka
etc.

Uw voordelen:
Een universele sluitlijst voor
alle sloten van type 4/10/11
Optimale sluiting door de
verstelbare sluitkommen
gemaakt van metaal
Efficiëntie in productie
Economisch voorraadbeheer
Moderne optische uitstraling
van deur en kozijn
Ook leverbaar met sluitplaten

Omschrijving

Technische gegevens

Automatische meerpuntssluiting, ten
behoeve van voor- en achterdeuren uit
kunststof.
• Met bijzetslotkasten, type 10 – automatische schoot en stalen zwenkhaak
• Toe te passen met profielcilinder,
geen vrijloopcilinder vereist
• Rechts / links toepasbaar door eenvoudige omstelling schoten
• Optioneel verkrijgbaar voor toepassing in branddeuren
• Beschikbaar met paniekfunctie B en E
(autosafe 835P und autotronic 836P)

• Voorplaat:
F 16 en F 20 mm,
U 24 x 6 mm
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• Lengte:
laag – standaard – hoog
• Oppervlakte:
FUHR Silver
• Doornmaat:
35, 45, 50, 55 mm
• Kruknoot:
8 mm en 9 mm (paniek)
• PC maat:
92 mm

Alle afbeeldingen, producten, maten en uitvoeringen zijn actueel op het moment
van drukken. Technische veranderingen die voortvloeien uit technische vooruitgang en verdere ontwikkeling zijn voorbehouden. Er kunnen geen aanspraken
worden gemaakt met betrekking tot modellen en producten. Aan drukfouten
kunnen geen rechten worden ontleend.

De systeem sluitlijsten zijn universeel
en kunnen worden gebruikt voor
alle sloten van het type 4/10/11, incl.
paniek en motorsloten. O.a. leverbaar
voor de volgende profielen:

