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Plaats in de beknopte omschrijving: 1 - 3

Meerpuntssluitingen met sleutelbediening MFS BSxxxx
Uitleg beknopte materiaalomschrijvingen
in de standaardversie leeg
of
S = speciale uitvoering

Meerpuntssluitingen met sleutelbediening MFS BSxxxx
De standaardversie van een beknopte materiaalomschrijving bestaat uit 39 tekens en heeft de volgende indeling:
Uitleg beknopte materiaalomschrijvingen

MFS = meerpuntssluiting met sleutelbediening
Verzonken uitvoering volgens fabrieksnorm nr. 1 = 1
BS2100 = MFV met comfortveiligheidsnok
BS2200 = MFV met H-nachtschoot
BS2300 = MFV met ronde pen
BS2500 = MFV met zwenkhaak
BS2600 = MFV met combinatie ronde pen/zwenkhaak
BS2800 = MFV met rolnok
BS6000 = MFV verticale vergrendeling met dag- en nachtschoot
BS6600 = MFV vertical vergrendeling met dagschoot, nachtschoot
en combinatie ronde pen/zwenkhaak
SA = softlockschoot 2 mm afgeschuind
SL = softlockschoot afgeschuind
FS = voor brandwerende deuren
PF = pendelschoot
FB = zonder dagschoot, met geleidebout voor schuifdeuren
OF = zonder dagschoot
-- = zonder speciale functie 1
-- = zonder speciale functie 2
T0 = inclusief bouwgroepopening "T0"
T2 = inclusief gemonteerde deuropeningsbegrenzer "T2"
OR = zonder nachtschoot

85, 88, 92 en 94 mm afstand = H
72 en 74 mm afstand = V
Maatvariant meerpuntssluiting
Type maatvariant B-uitvoering
licht gegalvanniseerd = 31
gegalvaniseerd en RAL 9016 wit gecoat = V1
gegalvaniseerd en RAL 9007 gecoat = V3
RVS mat geborsteld = 41
links ingesteld, rechts toepasbaar (standaard) = LR
recht ingesteld, links toepasbaar = RL
uitsluitend DIN links toepasbaar = LS
uitsluitend DIN rechts toepasbaar = RS
zonder richting (bijv. bij pendelschoot) = OR
Markering KFV (standaard) = Markering KFV en SKG = M

Q = KFV-kozijndelen met Q-verstelling toepasbaar
X = willekeurige KFV-kozijndelen toepasbaar
- = niet relevant
F = vlakke voorplaat
P = U-profielvoorplaat
xx = xx mm hoogte van de profielvoorplaat
-- = 2 spaties bij vlakke voorplaat
xx = xx mm breedte voorplaat
K = voorplaat hoekig
A = voorplaat afgerond

Belangrijk: evt. niet benodigde plaatsen van de beknopte tekst worden opgevuld met koppeltekens "-".
Zo staan de productkenmerken altijd op dezelfde plaats.
Let op: het kan zijn dat de lijst met kenmerken niet volledig is. Editie: DE - stand: 03-04-2019

