
Cursus Geveltechniek 2023

Module 1 - Materialen

Hang- en sluitwerk
Guy Haerens



Overzicht

1 Algemeen

2 Ramen

3 Schuiframen en –deuren

4 Deuren

5 Normen

Algemeen



Algemeen

Algemeen



Onjuist gebruik

Algemeen

• Er mogen geen vreemde voorwerpen in het hang- en sluitwerk en hindernissen in het 
openingsbereik aangebracht worden.

• Bij wind en tocht moeten de ramen en deuren gesloten en vergrendeld worden.

• Vermijden van bijkomende of ongeoorloofde krachten op de raam/deurvleugel.

• De handgreep, de deurkruk, de cilinder en het slot moeten met een normale kracht bediend 
kunnen worden.

• Bij het sluiten van het raam, mag men het raam niet vast nemen tussen de vleugel en de kader.

• Voorzie bij ramen met kans op doorvalgevaar beslag om het doorvalgevaar te voorkomen.

• Het hang- en sluitwerk mag niet geplaatst worden in ruimtes waar agressieve dampen in de lucht 
aanwezig zijn.

• Er mag in geen geval door het deurslot geboord worden en vierkantstift mag nooit met geweld in 
het slot geklopt worden.

• Bij het monteren mag de deur of het raam nooit gedragen worden aan de deurkrukken.

• Het raam, deur of schuifdeur mag niet dicht gemaakt worden in gesloten of vergrendelde stand.

• De oppervlaktebehandeling moet gebeuren vóór het monteren van het beslag.



Algemeen

• Beslag voor alu schrijnwerk

• Gebruikte materialen

• Eisen hang- en sluitwerk

• Keuze v/h beslag

• Voorkomen van onjuist gebruik

Algemeen



Beslag voor alu schrijnwerk

• Mogelijkheid tot gebruik van eurogroef

• Mogelijkheid tot gebruik van klembaar beslag

• Afwerking:

- lakken

- anodisatie

• Gebruikte materialen

Algemeen



Gebruikte materialen

Algemeen

• Geëxtrudeerd aluminium

Waarom? - geschikt om eenvoudige vormen te extruderen

- ideaal voor lange/grote onderdelen

- nabewerkingen mogelijk zoals persen, plooien,...

- goede recycleerbaarheid, dus hoge restwaarde

- vb : scharnieren, knipsloten, afdekprofielen, sluitlijsten

• Gegoten (en gespoten) aluminium

Waarom? - hoge maatnauwkeurigheid

- enorme vormvrijheid, voor complexe vormen

- goede recycleerbaarheid, dus hoge restwaarde

- vb : pivots, raam – en deurkrukken

• Zink o.v.v zamac

Waarom? - goede maatvastheid en grote sterkte

- enorme vormvrijheid, voor complexe vormen

- mogelijkheid tot prototyping

- weinig nabewerking

- vb : onderdelen dk-systeem, onderdelen sloten



Gebruikte materialen

Algemeen

• Inox of roestvrij staal

Waarom? - grote duurzaamheid en treksterkte

- goede weerstand tegen corrosie en vochtigheid

- vb : verdektliggende scharnieren, assen, dk-scharen

• Behandeld staal

- goede beschermingslaag voorzien

- aandacht schenken aan de bevestigingspunten

- scharnieren in staal vermijden

• Kunststof

Waarom? - smerende en isolerende eigenschappen

- grote keuze in kunststoffen met verschillende eigenschappen

- geen nabewerkingen

- enorme vormvrijheid, voor complexe vormen

- vb : bussen voor scharnieren, wieltjes, verbindingstringels

• Messing

Waarom? - wordt gebruikt als aluminium en zamak niet sterk genoeg zijn

- kan grote gewichten aan
-vb : inbraakwerende sluitstukken, rivetten, dragende 
scharnierdelen



Gebruikte materialen

Algemeen

• Afwerking:

- polyester poeder gelakt in vele RAL-kleuren en structuurlakken

- anodisatie

- weerstand tegen corrosie

- grotere hardheid

- hechting: geanodiseerde laag maakt deel uit van metaal



Eisen hang- en sluitwerk

Algemeen

• Gebruiksvriendelijk
– Vertaald in bedieningskracht EN 12046-1

• Veilig naar bediening (bestand tegen foutief gebruik)
– Anti-fout bediening

– Testen voorzien in de norm : kozijntest, hindernistest, torsietest

• Mechanische eisen (vertaald in classificatiecode Europese
beslagnorm)
– Gebruikscategorie

– Duurzaam : aantal cycli, tijd geen maatstaf

– Gewicht

– Inbraakveilig : vertaald in SKG certificaat

– Corrosiewerend

– Afmetingen/verhouding element

• Akoestische eisen

• Estetische eisen



Keuze van het type 

beslag/gevelelement
Het type beslag/gevelelement wordt gekozen in functie van:

- toepassing – funktie en bestemming

- Mechanische eisen

- wind-, water- en luchtdichtheid

- persoonsveiligheid

- kans op foutief gebruik

- bestemming↔functie

- nodige docu bij oplevering

Algemeen



Ramen

Ramen



Ramen

• Draaikip- en kipdraairaam

• Draairaam

• Stolpraam

• Buitendraaiend raam

• Val- of kipraam

• Opperluchtraam

• Tuimel- en wentelraam

• Projecterend raam

• Parallelraam

• Topswing- en sideswingraam

Ramen



Soorten ramen

Ramen



Onderhoud en gebruiksvoorschriften

Ramen

Het is aangeraden om op regelmatige tijdstippen, afhankelijk van de

gebruiksintensiteit en de omgevingsvoorwaarden, het hang-en sluitwerk te

onderhouden om de levensduur van deze te verlengen

• Afhankelijk van de materiaalkeuze moeten de tringels in de groef gesmeerd

worden.

• De sluitpunten mogen eventueel met een lichte olie of vet gesmeerd worden.

• De hoekoverbrenging, de handgreep en de veiligheid worden gesmeerd tijdens

de fabricage en vereisen geen bijkomende smeerbeurten.

• Controleer de bediening van de veiligheid en de bevestiging van de onderdelen

• Controleer de bevestigingen van schaar, handgreep, scharnieren en sluitstukken.

Bij het reinigen dient de beslaggroef van alle vuil ontdaan te worden.

• Bij reiniging van het systeem mogen geen water en/of reinigingsmiddelen gebruikt

worden daar zij de smeermiddelen en de corrosiebestendigheid van de onderdelen

zouden aantasten. De reiniging gebeurt met niet-agressieve producten om

aanslag van het beslag te voorkomen.



Afmetingen groef
Eurogroef voor ramen

Systeem-eigen groef PVC groef

Ramen



Voorstelling en toepassingsbereik

• Fb = 450 – 1700 mm

• Fh = 600 – 2800 mm

• Vleugelgewicht = max. 170kg

Draaikip- en kipdraairamen



Beslag

met zichtbare scharnieren

Draaikip- en kipdraairaam

Draaikip- en kipdraairamen



Draaikip- en kipdraairaam

Beslag met verdektliggende scharnieren

Draaikip- en kipdraairamen



Draaikip- en kipdraairaam
Supplementair beslag

Draaikip- en kipdraairamen



Draaikip- en kipdraairaam
Regelingen scharnieren

Draaikip- en kipdraairamen

CALAGE!!!

• extra stelblokjes per sluitpunt

• vastlijmen



Draaikip- en kipdraairaam

Draaikip- en kipdraairamen

Gebruiksveiligheid

• Verhouding FB/FH = max 1,5

• Hoogte kruk = minimum FH/3

• Kruk met cylinder voor kip draai

• Antifout bediening

• Raambegrenzer

• Bijkomende schaar



Beslag

met zichtbare scharnieren

Draairaam

Draairaam



Soorten scharnieren en scharniersluitstuk

Draairaam

Draairaam



Gebruiksveiligheid

• Fb/Fh = max 1.5

• Hoogte handgreep min Fh/3

• Kruk met cylinder

• Raambegrenzer

• Krukbegrenzing 90°

Draairaam

Draairaam



Stolpramen

Stolpraam



Soorten stolpramen

Een stolpraam kan bestaan uit een draairaam in combinatie met een:

- draaikipraam

- kipdraairaam

- draairaam

Stolpramen

Stolpraam



Toepassingen

Buitendraaiend raam

Buitendraaiend raam



Buitendraaiend raam
Meeneemsets en -stukken

Buitendraaiend raam



Buitendraaiend raam

Buitendraaiend raam



Beslag

Buitendraaiend raam

Buitendraaiend raam



Val- of kipramen
Soorten

Val- of kipraam



Val- of kipramen

Basisset met verticaal 

geplaatste handgreep

Val- of kipraam



Basisset met horizontaal 

geplaatste handgreep

Val- of kipraam

Val- of kipramen



Gebruiksveiligheid

Val- of kipraam

Val- of kipramen



Opperluchtraam

Overzicht

Opperluchtraam



Opperluchtraam

Opperluchtraam

Toepassingsbereik

• Inbouwbeslag

Toepassingsbereik: Fb= 500-2400/3600mm (Fh<1200mm) 

Fb= 650-1800mm (Fh>1200mm)

Fh= 250-2400mm

Max. 80kg

• Opbouwbeslag

Toepassingsbereik: Fb= 400-3600mm

Fh= 250-1800mm (voor kipramen)

Fh= 250-1200mm (voor klapramen) 

Max. 80kg



Opperluchtraam
Basisset inbouwbeslag

Opperluchtraam



Opperluchtraam
Basisset opbouwbeslag

Opperluchtraam



Tuimel- en wentelraam
Voorstelling

Tuimel- en wentelraam



Tuimel- en wentelraam
Toepassingsbereik en profielafmetingen

• Tuimelraam

Toepassingsbereik: Fb= 500/600-2400mm

Fh= 600-2000mm

Vleugelgewicht = max. 180kg

• Wentelraam

Toepassingsbereik: Fb= 600-2000mm

Fh= 500/600-2400mm

Vleugelgewicht = max. 120kg

Tuimel- en wentelraam



Tuimel- en wentelraam
Centrale sluiting

met standaard pivots

Tuimel- en wentelraam



Tuimel- en wentelraam
Centrale sluiting

met vlakliggende pivots

Tuimel- en wentelraam



Tuimel- en wentelraam
Centrale sluiting

met verdektliggende pivots

Tuimel- en wentelraam



Tuimel- en wentelraam
Bevestiging van de pivots

Tuimel- en wentelraam



Gebruiksveiligheid

Tuimel- en wentelraam

Tuimel- en wentelraam



Projecterend raam

Projecterend raam



Projecterend raam
Toepassingsbereik

Toepassingsbereik: Fb= 600-2400mm 

Fh= 300-2400mm

Max. 180kg

Projecterend raam



Projecterend raam

Projecterend raam



Projecterend raam
Basisset

Projecterend raam



Projecterend raam

Projecterend raam



Parallelraam
Kamermaat en beslag

Parallelraam



Voorstelling

Topswingraam Sideswingraam

Topswing- en sideswingraam

Topswing- en sideswingraam



Inbraakwerende ramen
Draaikipbeslag

Inbraakwerendheid



Inbraakwerendheid ramen
Draairaambeslag

Inbraakwerendheid



Verschil SKG en RC

Inbraakwerendheid

Inbraakwerende ramen



Schuiframen

Schuiframen



Schuiframen

• Schuifraam of -deur

• Verticaal schuifraam of verticale schuifdeur

• Hefschuifdeur

• Kipschuifdeur

• Draaischuifdeur

• Vouwdeur

• Inbraakwerendheid

Schuiframen



Types schuiframen

Schuiframen



Horizontaal Schuifraam
Beslag

Schuifraam of -deur



Verticaal schuifraam
Beslag

Verticaal schuifraam



Hefschuifraam
Toepassingsbereik

Toepassingsbereik: Fb= 625-3265mm 

Fh= 730-2860mm

Vleugelgewicht = max. 300kg

Hefschuif



Hefschuifraam
Beslag

Hefschuif



Hefschuifraam

Hefschuif



Kipschuifraam
Toepassingsbereik

Kipschuif

Toepassingsbereik: Fb= 650-1880mm 

Fh= 930-2430mm

Vleugelgewicht = max. 180kg



Kipschuifraam
Beslag

Kipschuif



Kipschuifraam
Bediening handgreep

Kipschuif



Draaischuifraam
Voorstelling

Draaischuifdeur



Vouwraam
Voorstelling

Vouwdeur



Vouwraam
Beslag

Vouwdeur



Vouwraam
Beslag

Vouwdeur



Inbraakwerende schuiframen
Beslag

Inbraakwerendheid



Inbraakwerende schuiframen
Beslag

Inbraakwerendheid



Inbraakwerende schuiframen
Beslag

Inbraakwerendheid



Deuren

Ramen



Deuren

• Eénpuntsloten

• Meerpuntsloten

• Anti-paniekdeuren

• Scharnieren

Algemeen



Types deuren

Deuren



Eénpuntsloten

Deuren



Meerpuntsloten

Deuren



Electrische deuropeners en sloten

Deuren



Magnetische sloten

Deuren



Anti-paniekdeuren

Opbouw anti-paniekdeur

Deuren



Anti-paniekdeuren
Inbouw anti-paniekdeur

Deuren



Anti-paniekdeuren

Deuren

EN 179: van toepassing op nooddeuren

EN 1125: van toepassing op vluchtdeuren

Men spreekt van een ‘nooddeur’ in het geval men op een 

gecontroleerde, beheerste manier kan ‘vluchten’.

In ‘panieksituaties’ gaat men meestal duwen en dringen en 

wordt het gevaarlijk rond ‘vluchtdeuren en nooduitgangen’. 

De term ‘vluchtdeur’ is van toepassing in gebouwen met een 

publieksfunctie.



Deuren

Anti-paniekdeuren
Nooddeuren: conform DIN EN 179

Zijn bestemd voor gebouwen die geen openbaar

publieksverkeer kennen en waarvan de bezoekers de

functie van de deuren kennen.

Dit kunnen o.a. ook secundaire uitgangen van openbare

gebouwen zijn, die alleen gebruikt worden door 

geautoriseerde personen.

Als beslagelementen zijn deurkrukken of deurduwers

voorgeschreven.



Anti-paniekdeuren

Op nooddeuren zijn deurkrukken of deurduwers voorgeschreven.

Deuren



Anti-paniekdeuren

Paniekdeuren:

conform DIN EN 1125

Worden ingezet in openbare

gebouwen waarin de bezoekers de 

functie van de deuren niet kennen

en deze in geval van nood ook

zonder instructies moeten kunnen 

bedienen.

Deuren



Anti-paniekdeuren

Deuren



Anti-paniekdeuren

Deuren



Anti-paniekdeuren

3

3

7

6

7

100.000 test cycli

200.000 test cycli

6

5

6

tot 100 kg

tot 200 kg

1

0

1

Niet geschikt voor toepassing op

brand- en of rookwerende deuren

Wel geschikt voor toepassing op

brand- en of rookwerende deuren

1

1

Alle openers 

voor 

nooddeuren 

hebben een 

kritische 

veiligheids-

functie.

Hiervoor 

speciaal is 

deze norm 

bedoeld.

4

3 Hoog

4 Zeer hoog

2

2

1.000 N

Uitsteek max.

150 mm uit
Uitsteek max. 

100 mm uit
2

1

2 A

B

Deuren

Duwstang (PUSH) A
Duwbalk (TOUCH)

Deur BxH

1.300 x 2.500 mm



Anti-paniekdeuren

Deuren



Anti-paniekdeuren

Deuren



Anti-paniekdeuren

Deuren



Anti-paniekdeuren

Deuren



Scharnieren
Opbouwscharnieren

Deuren



Scharnieren
Rollendband voor Euronutprofielen

Deuren



Scharnieren
Rollendband voor vlakliggende deuren

Deuren



Scharnieren
Verdektliggende scharnieren

Deuren



Inbraakwerende deuren
Beslag

Inbraakwerendheid



Normen

Normen



Normen Algemeen

Normen

• 07/2013 : CPD→CPR

• Alle producten onder Europese geharmonizeerde normen : CE label

• Bv : Ramen : EN 14351-1, Gevels EN 13830

• Dop (Declaration of Performance) verplicht

• Welke eisen?

• ITT : bepaalt de classificatie (via een N.B.)

• FPC : eigen controle (niveau 3) 

jaarlijks via NB (niveau 1)



Normen Sluitwerk

Normen

• 1 Europese norm per type sluitwerk

• 20 voor deurbeslag

• 18 voor (schuif)raambeslag

• Harmonized Standards (indien toepassing op paniek- of branddeuren)

• EN 179 – EN 1125

• EN 1935

• EN 12208

• EN 1154

• EN 1155

• EN 1158

• EN 14846



EXAMENVRAAG

Geef de Europese classificatiecode voor volgende scharnier :

Scharnier met enkelvoudige as geschikt voor veelvuldig gebruik 

met kans op frequent misbruik getest tot 200 000 cycli voor 

deuren met een gewicht tot 120 kg, niet geschikt voor 

brandwerende deuren, met een zeer hoge weerstand tegen 

corrosie en geschikt voor inbraakwerendheid.
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