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1 Algemene opmerkingen

1.1 Doelgroep van deze documentatie

Deze documentatie is uitsluitend bedoeld voor 
vakbedrijven. Alle hierin beschreven werkzaamheden 
mogen uitsluitend door ervaren vakpersoneel worden 
uitgevoerd, dat voor de montage, de ingebruikname, 
het onderhoud en de reparatie van PORTAL-beslag is 
opgeleid en daarin over voldoende ervaring beschikt, 
omdat een correcte en veilige montage van PORTAL-
beslag zonder vakkennis niet mogelijk is. Bewaar deze 
montagehandleiding.

1.2 Gebruik volgens de voorschriften

• PORTAL HS-beslag voor toepassing in ramen of 
balkondeuren.

• Vleugelgewicht max. 400 kg 
• Het hef-schuif-beslag PORTAL HS is bedoeld voor 

plaatsing in vaste gebouwen.
• Het hef-schuif-beslag PORTAL HS dient voor het 

horizontaal openen en sluiten van ramen en 
balkondeuren bestaande uit profielen voor hef-
schuif-elementen. 

• De hef-schuif-elementen moeten loodrecht 
worden ingebouwd, nooit schuin.

• PORTAL HS-elementen zonder bijbehorende 
ontwatering mogen alleen beschermd tegen het 
weer worden ingebouwd.

• Afdichten van componenten van de onderdorpel 
en van de onderdorpel met het metselwerk c.q. 
de gevel met inachtneming van de geldige regels 
voor installateurs en de DIN 18195 deel 5 alinea 
8. 1. 5. uitvoeren.

1.3 Veiligheidsinstructies

• PORTAL HS-beslag moet minstens eenmaal per 
jaar een onderhoudsbeurt krijgen. Daarvoor 
dient de onderhoudshandleiding te worden 
gevolgd.

• De in deze montagehandleiding beschreven 
beslagonderdelen van staal zijn galvanisch 
verzinkt en met behulp van een speciaal proces 
nabehandeld. 

• De beslagonderdelen mogen in de volgende 
gevallen niet worden gebruikt. Mocht dat toch 
het geval zijn, neem dan contact op met uw 
SIEGENIA-verkoopadviseur.
– in vochtige ruimten
– in omgevingen met agressieve, 

corrosiebevorderende luchtomstandigheden

– in omgevingen met zouthoudende lucht.
• SIEGENIA-beslagonderdelen samen. Anders 

kan er schade optreden, waarvoor wij niet 
aansprakelijk kunnen worden gesteld.

• Monteer alle beslagonderdelen op vakkundige 
wijze. Schroeven niet doldraaien!

• De oppervlakken van de hef-schuifelementen 
mogen alleen behandeld worden voordat de 
beslagonderdelen worden gemonteerd. Het 
naderhand behandelen van het oppervlak kan 
de functionaliteit van de beslagonderdelen 
beperken. In dit geval kunnen wij niet 
aansprakelijk worden gesteld. 

• Neem bij het opblokken de technische richtlijn 
nr. 3 van de glasbranche "Opblokken van 
beglazingen" in acht.

• Gebruik geen zuuruitstotende afdichtmaterialen, 
aangezien deze corrosie aan de 
beslagonderdelen kunnen veroorzaken.

• Houd de blokken van de looprail en 
alle sponningen vrij van afzettingen en 
verontreinigingen - in het bijzonder van cement- 
of stucresten. Voorkom dat vocht rechtstreeks op 
het beslag kan inwerken en voorkom dat beslag 
in aanraking komt met reinigingsmiddelen. 

• Breng de stickers met bedieningsaanwijzingen 
(schuifrichting DIN links c.q. DIN rechts) goed 
zichtbaar op de gemonteerde hef-schuifvleugel 
aan. De sticker met bedieningsaanwijzingen zit in 
het basiskarton HS 300.

1.4 Extreme weersomstandigheden

Bij extreme weersomstandigheden, bijv. orkaan of 
storm dichtbij de kust, dient het PORTAL HS-beslag 
speciaal beschermd te worden. Het PORTAL HS-
beslag moet tegen binnendringende verontreiniging 
afgeschermd worden. Verontreinigingen zoals 
bijv. zand en bouwstof leiden tot een schurende 
werking op het oppervlak van het beslag en tot 
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verdere beschadigingen van de beslagonderdelen. 
Door geschikte dichtingen in het profielsysteem of 
geometrische profielontwerpen, wordt binnendringen 
van verontreinigingen voorkomen. Met name bij buiten 
lopende vleugels moet ervoor gezorgd worden dat 
ook bij storm of orkaan de beslagonderdelen aan de 
buitenzijde beschermd moeten zijn. 

Als de beslagonderdelen regelmatig aan extreem 
weer zijn blootgesteld, moet om de zes maanden een 
onderhoud uitgevoerd worden.

• Beslag door uitblazen of afzuigen van 
verontreinigingen ontdoen. Loopwagen en 
hoekoverbrenger VSU ook bewerken.

• Op de oppervlakken van de beslagonderdelen, 
een zuur- en harsvrije olie of onderhoudsmiddel 
aanbrengen. 
Bijvoorbeeld: 
"CORROSIEBESCHERMINGSSPRAY - 300 ML" van 
Würth,
"ANTI-CORIT 5F SPRAY" van Fuchs-Schmierstoffe.

• Door de openingen in de sluitstangmanchet de 
drijfstang van de sluitstang invetten.

1.5 Richtlijnen van de Gütegemeinschaft 
Schlösser und Beschläge e. V.

Al het wetenswaardige over het juiste gebruik en 
onderhoud van beslagen voor ramen en balkondeuren 
vindt u in de richtlijnen van de Gütegemeinschaft 
Schlösser und Beschläge e. V.
Het inachtnemen van deze richtlijnen is een bindende 
voorwaarde.

De actuele richtlijnen in verschillende talen vindt u 
hier:
http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp

VHBH – beslag voor ramen en balkondeuren
Specificaties/opmerkingen over product en 
aansprakelijkheid

VHBE – beslag voor ramen en balkondeuren
Specificaties en opmerkingen voor eindgebruikers

1.6 Greepbediening

Schuifvleugel optillen en verschuiven.

Schuifvleugel laten zakken. Sluitstand.

1.7 Maataanduidingen

Alle opgegeven afmetingen zijn basismaten en er 
is rekening gehouden met de algemene toleranties 
(voorheen "vrije maattoleranties"). Alle basismaten zijn 
in mm aangegeven.
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2 Verwerkingsvoorschriften

1.8 Haalbare veiligheidsniveaus

Schema A
Schema C

Veiligheidsniveau

Basisveiligheid RC 1N RC 2N RC 2

Voldoet aan de eisen – DIN EN 1627ff DIN EN 1627ff DIN EN 1627ff

Standaard beslagonderdelen • • • •

Grendelbout E, boven – 2 2 2

Achtergrijpbeveiliging c.q.

RC2-plaat
– 1* 1* 1*

Doorboorbeveiliging – 1 1 1

Doos greep Si-line HS 300 PZ – 1 1 1

Voorgeschreven beglazing naar keuze
conform EN 356 

geen eis
conform EN 356 

geen eis
conform EN 356 

P4A

* Minimumhoeveelheid per schuifvleugel.

1.9 Varianten

Dichtingsrail C Dichtingsrail C28/48

• Achtergrijpbeveiliging alleen bruikbaar met 
dichtingsrail C HS.

• Greep Si-line PZ met profielcilinder binnen 
afsluitbaar vereist.

• Positieboring voor de grendelbouten:
- bij zacht hout Ø9mm
- bij hard hout Ø11mm

• Op de schuifvleugel moet de hoekoverbrenger VSU 
HS400 C Compact gemonteerd worden.

• Greep Si-line PZ met profielcilinder binnen 
afsluitbaar vereist.

• Positieboring voor de grendelbouten:
- bij zacht hout Ø9mm
- bij hard hout Ø11mm
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3 Beslagonderdelen

1.10 Beslagonderdelen afdeklijst C
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1.11 Beslaglijst afdeklijst C

Pos
Stuks

Schema
Korte artikelomschrijving Artikelnummer

A C EV 1 zilver

1 2 – Grendelbout E, boven 719152

2 – 2 Schroefdraadplaat 821619

3 – 2 Regeldeel boven schema C 719466

4 – 4 Verzonken schroef PZD DIN 965 M 5 x 20 - A2 857717

5 1 2
Aanboorbeveiliging E
alleen geschikt voor halve profielcilinder binnen

PGZB0120-10001_

6 1 2
Doos greep Si-line HS 300 PZ binnen
voor afsluitbare elementen - met halve profielcilinder

EV 1 zilver
RAL 9003 signaalwit

RAL 8022 zwartbruin

PMHB0020-52401_
PMHB0020-50201_
PMHB0020-51201_

1* 2* Achtergrijpbeveiliging HS *minstens per schuifvleugel PMZB0190-50001_

7 6 12 Achtergrijpbeveiliging HS

8 24 48 Schroef kozijnonderdeel 5x55

1 2
Dichtingsrail C HS
Vleugelafstand 28 mm

Maat
270

Lengte
2600

RAL 7035 lichtgrijs
RAL 9003 signaalwit

RAL9005 zwart

PMZB0180-02101_
PMZB0180-00201_
PMZB0180-02301_

9 2 4 Dichtingsrail C HS

10 2 4 Dichting lijst C 2,7m

11 2 4 Afdekkap links afdeklijst C

12 2 4 Afdekkap rechts afdeklijst C

– 1 Verp. regeldeel HS schema G 238691

13 – 1 Regeldeel G

14 – 1 Verzonken schroef PH M6x20

15 – 1 Lenskopschroef B6,3x38
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15.1 Beslagonderdelen afdeklijst C28/48
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15.2 Beslaglijst afdeklijst C28/48

Pos
Stuks

Schema
Korte artikelomschrijving Artikelnummer

A C EV 1 zilver

1 2 – Grendelbout E, boven 719152

2 – 2 Schroefdraadplaat 821619

3 – 2 Regeldeel boven schema C 719466

4 – 4 Verzonken schroef PZD DIN 965 M 5 x 20 - A2 857717

5 1 2
Aanboorbeveiliging E
alleen geschikt voor halve profielcilinder binnen

PGZB0120-10001_

6 1 2
Doos greep Si-line HS 300 PZ binnen
voor afsluitbare elementen - met halve profielcilinder

EV 1 zilver
PMHB0020-52401_

RAL 9003 signaalwit
PMHB0020-50201_

RAL 8022 zwartbruin
PMHB0020-51201_

1 – Set RC2 afdeklijst schema A PMZB1200-00001_

– 1 Set RC2 afdeklijst schema C PMZB1210-00001_

16 1 2 RC2-plaat afdeklijst C28/48

17 1 2 Vierkantstaf 5x5x500mm

18 1 2 Regeldeel G

19 1 2 Verzonken schroef PH M6x20

20 2 4 Lenskopschroef B6,3x38

21 8 16 Schroef kozijnonderdeel 5x55

1

1
Set RC2 afdeklijst schema C28/48
DIN Rechts

Maat
270
350

Lengte
2700
3500

RAL 7035 lichtgrijs
PMZB1231-02101_
PMZB1221-02101_

RAL 9003 signaalwit
PMZB1231-00201_
PMZB1221-00201_

RAL 9005 zwart
PMZB1231-02301_
PMZB1221-02301_

1
Set RC2 afdeklijst schema C28/48
DIN links

270
350

2700
3500

PMZB1232-02101_
PMZB1222-02101_

PMZB1232-00201_
PMZB1222-00201_

PMZB1232-02301_
PMZB1222-02301_

22 1 2 Dichtingsrail C28/48

23 1 2 Dichtingsrail C28/48 met frezing

24 2 4 Afdeklijst afdeklijkst C28/48

1 2 Basisdoos HS400 schema C PMKB1410-10001_

25 1 2 Hoekoverbrenger VSU HS400 C Compact

26 1 2 Loopwagen HS400 Compact

27 1 2 Borsteldichting
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4 Montage

27.1 Afdeklijst C

27.1.1 Montage op de vaste vleugel

1

ø 5

Groef voor de fixering van de afdeklijst C op de vaste 
vleugel frezen. Daarbij constructietekening in acht 
nemen.

2 3

De afstandsrail ES op de benodigde lengte afsnijden.

Lengte = hoogte schuifvleugel–4 mm

Dichting in het profiel trekken. Afdekkappen aan beide 
uiteinden vastlijmen.

4 5 1.

2.

Voor het bevestigen van de afdeklijst C op de vaste 
vleugel, cilinderkopschroef gebruiken.

Achtergrijpbeveiligingen in de afdeklijst C op de vaste 
vleugel positioneren.
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6
60

7

50
50

Positie van de bovenste en onderste 
achtergrijpbeveiliging altijd vanaf kozijn buitenkant. 
De centrale achtergrijpbeveiliging wordt 
centraal uitgelijnd. Voor het bevestigen van de 
achtergrijpbeveiliging schroef kozijnonderdeel 5x55 
gebruiken.

Voor de drukcompensatie de dichting tot ca. 50 mm 
verwijderen.

27.1.2 Montage op de schuifvleugel

1

ø 5

Groef voor de fixering van de afdeklijst C op de 
schuifvleugel frezen. Daarbij constructietekening in 
acht nemen.

2 3

De afstandsrail C op de benodigde lengte afsnijden.

Lengte = hoogte schuifvleugel–4 mm

Dichting in het profiel trekken. Afdekkappen aan beide 
uiteinden vastlijmen.
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4 5 1.

2.

Voor het bevestigen van de afdeklijst C op de 
schuifvleugel, cilinderkopschroef gebruiken.

Achtergrijpbeveiligingen in de afdeklijst C op de 
schuifvleugel positioneren.

6

60

Positie van de bovenste en onderste 
achtergrijpbeveiliging altijd vanaf kozijn buitenkant. 
De centrale achtergrijpbeveiliging wordt 
centraal uitgelijnd. Voor het bevestigen van de 
achtergrijpbeveiliging schroef kozijnonderdeel 5x55 
gebruiken.

27.1.3 Schroef met verzonken kop positioneren

25-50

A Opgetilde schuifvleugel

A

1

Positionering vanaf vergrendelingszijde op het kozijn. 
Er wordt geadviseerd het schroefgat voor te boren.

Bij opgetilde schuifvleugel moet de afstand tussen 
schroefkop en de bovenzijde schuifvleugel niet meer 
dan 1 mm bedragen.
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27.2 Afdeklijst C28/48

27.2.1 Montage op de vaste vleugel

75

Onderzijde
vaste vleugel

35
0

1.

2.

Vierkantstaal compleet van onderen in het profiel 
schuiven. 

Afdeklijst C28/48 vanaf onderzijde vaste vleugel 
positioneren. Slangdichting in het gebied van de frezing 
onderbreken. 

50
50

50
0

50
50 øØ 4,0

Onderzijde
vaste vleugel

1.

1. 2.

øØ 4,0

Naast de standaard verschroeving dienen in het 
onderste gedeelte van de afdeklijst C28/48, op 
een lengte van 500 mm, om de 50 mm nog meer 
verschroevingen te worden aangebracht.

De extra schroefgaten in de afdeklijst C28/48 boren. 
Voor het bevestigen van de afdeklijst C28/48 dienen 
verzonken schroeven 4x50 gebruikt te worden.
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27.2.2 Montage op de schuifvleugel

1

RC2-plaat in het verticale profiel van de afdeklijst 
C28/48 op de schuifvleugel plaatsen.

2

10
0

3

8x

øØ 3,0

RC2-plaat positioneren. Afstandsmaat vanaf vleugel 
onderzijde.

RC2-plaat door profiel van de afdeklijst C28/48 op 
de schuifvleugel vastschroeven. Daarvoor schroef 
kozijnonderdeel 5x55 gebruiken. Er wordt geadviseerd 
om de schroefgaten met Ø3 voor te boren.

27.2.3 Regeldeel G bevestigen

1

25

2

øØ 4,0
Ø 5,2

Positie van het regeldeel G vanaf voorkant sluitstang. Schroefgat voorboren. Boormal PABB0310 gebruiken. 
Vervolgens de boring met boor Ø5,2 opboren.
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3

Regeldeel G met schroef met verzonken kop PH M6x20 
op de looprail bevestigen.

27.2.4 Schroef met verzonken kop positioneren

25-50 25-50

1 2
A Opgetilde schuifvleugel

A
1

Positie 1 vanaf de vergrendelingszijde op het kozijn.
Positie 2 bij compleet geopende schuifvleugel. Er wordt 
geadviseerd het schroefgat voor te boren.

Bij opgetilde schuifvleugel moet de afstand tussen 
schroefkop en de bovenzijde schuifvleugel niet meer 
dan 1 mm bedragen.

5 Hulpmiddelen voor montage

Korte artikelomschrijving Gereedschap Artikelnummer

Boormal HS _/5 PABB0310-09601_

Voor het voorboren van het schroefgat voor regeldeel G Boor
Ø4
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6 Aansprakelijkheid

27.3 Gebruiksdoel

Elk gebruik dat niet overeenstemt met het gebruiksdoel 
en alle aanpassingen of veranderingen aan het product 
met bijbehorende onderdelen en componenten, 
die niet uitdrukkelijk door ons zijn toegestaan, zijn 
strikt verboden. Bij niet-naleving van deze bepaling 
aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor materiële 
schade en/of persoonlijk letsel.

27.4 Productgarantie

Op onze producten geven wij – op voorwaarde 
dat deze correct gemonteerd en gebruikt zijn – 
aan bedrijven 1 jaar garantie vanaf ontvangst van 
de goederen (overeenkomstig onze algemene 
voorwaarden) of overeenkomstig andere afspraken en 
aan eindgebruikers 2 jaar garantie volgens de wettelijke 
voorschriften. In het kader van eventuele verbeteringen 
behouden wij ons het recht voor afzonderlijke 
componenten of complete producten te vervangen. 
Vervolgschade door gebreken is - voor zover wettelijk 
toegestaan - van de garantie uitgesloten. Indien er 
aan het product en/of afzonderlijke componenten 
wijzigingen worden uitgevoerd, die niet door ons 
geautoriseerd zijn c.q. hier niet beschreven worden, of 
indien het product en/of afzonderlijke componenten 
worden gedemonteerd of (deels) uit elkaar worden 
genomen, vervalt de garantie, indien het gebrek aan de 
hierboven opgesomde wijzigingen te wijten is.

27.5 Uitsluiting van aansprakelijkheid

Het product en zijn beslagonderdelen zijn onderhevig 
aan zeer strenge kwaliteitscontroles. Bij gebruik 
overeenkomstig de regels werkt dit product 
betrouwbaar en veilig. Onze aansprakelijkheid voor 
gevolgschade door gebreken en/of aanspraken op 
schadevergoeding sluiten wij uit, tenzij wij met opzet 
of grove nalatigheid gehandeld zouden hebben of 
verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor schade 
aan leven, lichaam of gezondheid. Eventuele, 
schuldonafhankelijke aansprakelijkheid overeenkomstig 
de wet op de productaansprakelijkheid wordt daardoor 
niet aangetast. Ook de aansprakelijkheid voor de 
opzettelijke schending van essentiële contractuele 
verplichtingen blijft onaangetast; de aansprakelijkheid 
is in dergelijke gevallen echter beperkt tot de te 
voorziene, contracttypische schade. Een wijziging van 
de bewijslast ten nadele van de verbruiker is niet aan 
bovenstaande regelingen gekoppeld.

27.6 Milieubescherming

Hoewel onze producten niet binnen het 
toepassingsgebied van de electrowetgeving vallen, zal 
SIEGENIA – net zoals tot nu toe - erop letten, dat zij 
niet alleen aan de daarin opgestelde eisen voldoen, 
maar dat het gebruik van milieugevaarlijke materialen, 
voor zover technisch mogelijk is, geheel vervalt. 
Elektronische producten behoren in het algemeen niet 
tot het normale huisvuil.

27.7 Feedback over de documentatie

Opmerkingen en voorstellen ter verbetering van onze 
documentatie zien wij graag tegemoet. Uw suggesties 
kunt u per e-mail sturen aan "dokumentation@
siegenia.com".





Sprechen Sie mit Ihrem Fachbetrieb:

Hauptsitz:
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 271 3931-0
Telefax: +49 271 3931-333
info@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA weltweit:

Benelux  Telefon: +31 85 4861080

China  Telefon: +86 316 5998198

Deutschland  Telefon: +49 271 39310

Frankreich  Telefon: +33 3 89618131

Großbritannien  Telefon: +44 2476 622000

Italien  Telefon: +39 02 9353601

Österreich  Telefon: +43 6225 8301

Polen  Telefon: +48 77 4477700

Russland  Telefon: +7 495 7211762

Schweiz  Telefon: +41 33 3461010

Südkorea  Telefon: +82 31 7985590

Türkei  Telefon: +90 216 5934151

Ukraine  Telefon: +38 044 4054969

Ungarn  Telefon: +36 76 500810

Weißrussland  Telefon: +375 17 3143988

Unsere internationalen Anschriften

fi nden Sie unter: www.siegenia.com
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