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Geldend voor alle toepassingsdiagrammen

Functie

Toepassingsdiagrammen tonen de maximale 
vleugelafmetingen bij een specifiek vullingsgewicht, 
waarbij een beslag mag worden gebruikt. 
Toepassingsdiagrammen dekken daarbij uitsluitend de 
eigenschap duurfunctie af en doen daarnaast eventueel 
een uitspraak over de draagkracht van de beslagen bij 
een extra belasting volgens EN 14608 (afb. A.1).

Uitgangspunten

Grondbeginsel voor het vervaardigen van 
toepassingsdiagrammen is de ift-richtlijn „Erstellung 
von Anwendungsdiagrammen für Dreh- und Drehkipp-
Beschläge“ (Het maken van toepassingsdiagrammen 
voor draai- en draai-kiep-beslagen). Deze 
biedt meer informatie over het gebruik van de 
toepassingsdiagrammen en kan van de internetsite 
www.anwendungsdiagramme.de worden gedownload.

Abbreviazioni e pittogrammi

In dit document en in alle toepassingsdiagrammen 
worden de volgende afkortingen en pictogrammen 
gebruikt.

Abbreviazioni

CG Glasaftrekmaat [mm]

FB Vleugelbreedte (mm)

FFB Vleugelsponningbreedte [mm]

FFH Vleugelsponninghoogte [mm]

FFH AB Vleugelsponninghoogte tot aanzet rondboog
[mm]

FFH BS Vleugelsponninghoogte aan de 
scharnierzijde [mm]

FH Vleugelhoogte [mm]

FH AB Vleugelhoogte tot aanzet rondboog [mm]

FH BS Vleugelhoogte aan de scharnierzijde [mm]

GG Specifiek vullingsgewicht (kg/m2]

PG Profielgewicht [kg/mm]

QB/H Max. breedte-hoogteverhouding (= FFB/FFH)

Pictogramas 

Draai-kiep-raamelement

Draai-raamelement

Val-raamelement

Rondboog-raamelement

Steekboog-raamelement

Schuin raamelement

Driehoek-raamelement

Maximaal toelaatbaar vleugelgewicht

Kozijnmateriaal kunststof

Kozijnmateriaal hout

Kozijnmateriaal aluminium

Kozijnmateriaal aluminium 15 mm BAN

http://www.ift-service.de/awd/ift/start.faces
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Voorwaarden voor gebruik

Bij het gebruik van toepassingsdiagrammen en 
beslagen moet beslist rekening worden gehouden met 
het volgende:

• De toepassingsbereiken van het beslag 
zijn het resultaat van de maatopgaven van 
de montagehandleiding respectievelijk 
de bouwgroepcatalogus en die van het 
bijbehorende toepassingsdiagram. Bij afwijkende 
waarden gelden steeds de gegevens uit de 
montagehandleiding, en als hulpmiddel de 
gegevens uit de bouwgroepcatalogus.

• Bij combinaties van beslagonderdelen met 
een afwijkende draagkracht geldt steeds het 
toepassingsdiagram voor het beslagonderdeel 
met de kleinste draagkracht.

• Richtlijnen/aanwijzingen over het product en 
de aansprakelijkheid (richtlijn VHBH, Duitsland, 
alsmede de daarin genoemde tevens geldende 
documenten - downloaden van de richtlijn via 
www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp

• Informatie over de profielfabrikant of  
de systeemhouder (bijvoorbeeld voor 
raamsystemen met kozijnen van hout, kunststof, 
lichtmetaal, materiaalcombinaties) of van de 
norm DIN 68121 „Houten profielen voor ramen 
en balkondeuren“ - met name met het oog op 
mogelijke beperkingen van de vleugelafmetingen 
en het vleugelgewicht.

• Specificaties en eventuele 
toepassingsdiagrammen in de 
productdocumentatie van de betreffende 
glasfabrikant of van de fabrikant van de panelen.

• De beslagen zijn overeenkomstig de 
toepassingsdiagrammen uitsluitend voor 
raamelementen te gebruiken, die loodrecht in 
verticale wanden van vaststaande gebouwen 
worden ingebouwd, tenzij anders aangegeven.

• De toepassingsdiagrammen gelden uitsluitend 
voor beslagen die in naar binnen openende 
raamelementen gebruikt worden, tenzij anders 
aangegeven.

• De beslagen zijn overeenkomstig de betreffende 
toepassingsdiagrammen uitsluitend voor 
zulke raamelementen te  gebruiken, waarbij 

de glasaftrekmaat CG groter of gelijk aan het 
profielgewicht PG kleiner of gelijk aan de per 
geval aangegeven waarde is.

• Bij overschrijding van de in de 
toepassingsdiagrammen vrijgegeven 
toepassingsbereiken bestaat het risico van 
materiële en/of persoonlijke schade. Als 
toepassingsgebieden worden overschreden, 
vervalt onze aansprakelijkheid, voor zover dit 
wettelijk toegelaten is.

Glasaftrekmaat

De glasaftrekmaat CG moet bij de betreffende 
materialen (hout, PVC, lichtmetaal of 
materiaalcombinaties) zoals in de navolgende schetsen 
weergegeven worden berekend.

Kunststof Hout

CG CG

Lichtmetaal Lichtmetaal 15 mm BAN

CG

CG

https://www.guetegemeinschaft-schloss-beschlag.de/Pruefen-Zertifizieren/Richtlinien/


02.20204/11 H58.T-AWD-BGNL_01.2020-00

Profielgewicht

Het profielgewicht is het specifieke gewicht 
per strekkende meter vleugelprofiel (compleet 
vleugelprofiel inclusief alle verstijvingselementen, 
glaslathouders, enz.).

Vullingsgewicht

Bij de berekening van toepassingsdiagrammen wordt 
voor het specifieke vullingsgewicht GG rekening 
gehouden met verschillende waarden en worden deze 
in overeenkomende curves in het toepassingsdiagram 
weergegeven. 
Met het specifieke vullingsgewicht GG zijn alle - voor de 
ramenindustrie geschikte - vullingsmaterialen afgedekt; 
zowel beglazingen met willekeurige structuren 
als ook panelen van verschillende materialen en 
materiaalcombinaties.

Berekening van het vullingsgewicht

Bij beglazingen resulteert het specifieke vullingsgewicht 
GG met een glasmassa van 2,5 kg/m2 in ongeveer: 
GG ≈ 2,5 kg/m2 mm x totale glasdikte

Voorbeeld

Beglazing bestaande uit 2 ruiten met steeds 4 mm 
glasdikte, totale glasdikte = 8 mm 
GG ≈ 2,5 kg/m2 mm x 8 mm 
GG ≈ 20 kg/m2

De volgende tabel bevat verdere voorbeelden 
voor specifieke vullingsgewichten bij verschillende 
glasdiktes.

Glasgewicht per mm 
glasdikte [kg/m2 

mm]

Glasdikte 
[mm]  

Vullings-
gewicht GG 

[kg/m2]
2,5 1 2,5

2,5 8 20

2,5 12 30

2,5 16 40

2,5 20 50

Glasgewicht per mm 
glasdikte [kg/m2 

mm]

Glasdikte 
[mm]  

Vullings-
gewicht GG 

[kg/m2]
2,5 24 60

2,5 28 70

Aflezen van de specificaties

Voor alle volgende afleesvoorbeelden geldt als 
voorwaarde:

• De glasaftrekmaat CG van het raamelement 
is groter als of gelijk aan de in het 
toepassingsdiagram aangegeven waarde.

• Het profielgewicht PG van het raamelement 
is kleiner als of gelijk aan de in het 
toepassingsdiagram aangegeven waarde.

• De in het toepassingsdiagram aangegeven 
testen en berekeningen dekken het gebruik van 
beslagen af.

• De extra belasting waarmee in het 
toepassingsdiagram rekening wordt gehouden, 
dekt het gebruik van de beslagen af.

• De kozijnenfabrikant moet bevestigen dat 
dragende componenten conform de TBDK 
voldoen aan de in het toepassingsdiagram 
aangegeven waarden.

Berekening van het geldige toepassingsbereik 
voor een specifiek vullingsgewicht

Het voor het gebruik van de beslagen toegelaten 
toepassingsbereik is in de toepassingsdiagrammen 
met een grijze achtergrond weergegeven. Echter niet 
de totale vlakken met grijze achtergrond gelden, maar 
steeds slechts die deelgebieden, die zich links naast de 
curve van het bijbehorende vullingsgewicht GG bevindt.

Opmerking: deze en alle volgende afleesvoorbeelden 
zijn met de referentiewaarden FFH en FFB opgesteld. 
Alle beschrijvingen en resultaten van de verschillende 
afleesvoorbeelden gelden overeenkomstig ook voor de 
referentiewaarden FH en FB.

TITAN
Gebruik volgens de voorschriften
Geldend voor alle toepassingsdiagrammen
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Afleesvoorbeeld 1

Uit het toepassingsdiagram hiernaast moeten 
de toelaatbare FFH en FFB voor raamelementen 
met het specifieke vullingsgewicht GG = 30 kg/m2 
worden berekend. Hiervoor wordt de curve voor dit 
vullingsgewicht gebruikt.

Het links naast de curve liggende vlak toont het 
toegelaten bereik voor een specifiek vullingsgewicht 
van GG = 30 kg/m2.

Het rechts naast de curve liggende vlak (hier ter 
verduidelijking extra gearceerd) markeert het niet 
toegelaten bereik voor een specifiek vullingsgewicht 
van GG = 30 kg/m2.

Berekening van het geldige toepassingsbereik 
voor het maximale specifieke vullingsgewicht

De beslagen mogen alleen in zulke vleugels worden 
gebruikt, waarin de vullingen (beglazingen of 
panelen) gebruikt worden, waarvan het specifieke 

vullingsgewicht kleiner dan of gelijk aan het maximale 
specifieke vullingsgewicht is dat in het bijbehorende 
toepassingsdiagram wordt weergegeven.

Afleesvoorbeeld 2

In het volgende voorbeeld is als maximaal 
specifiek vullingsgewicht 70 kg/m2 aangegeven. 
Vullingsgewichten van meer dan 70 kg/m2 zijn daarom 
in dit voorbeeld algemeen niet toegelaten. 
Uit het toepassingsdiagram hiernaast moeten 
de toelaatbare FFH en FFB voor raamelementen 
met het specifieke vullingsgewicht GG = 70 kg/m2 
worden berekend. Hiervoor wordt de curve voor dit 
vullingsgewicht gebruikt.

Het links naast de curve liggende vlak (hier ter 
verduidelijking extra gearceerd) toont het toegelaten 
bereik voor het maximale specifieke vullingsgewicht 
van GG = 70 kg/m2.

70 60 50 40 30 20

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

500 1.000 1.500 2.000
A

B

GG

70 60 50 40 30 20

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

500 1.000 1.500 2.000
A

B

GG

Gebruik volgens de voorschriften
Geldend voor alle toepassingsdiagrammen TITAN



02.20206/11 H58.T-AWD-BGNL_01.2020-00

Afleesvoorbeeld 3

De volgende vleugel moet met beslagen 
overeenkomstig het bijbehorende toepassingsdiagram 
worden uitgerust:

• Voorziene vleugelsponningbreedte FFB = 1300 mm

• Voorziene vleugelsponninghoogte FFH = 1800 mm

• Voorziene beglazing 3 x 4 mm floatglas -  
GG = 30 kg/m2

Testen en berekeningen op basis van:

• Draai-kiep-test volgens EN 13126-8:

– 10.000 kiepcycli
– 10.000 draaicycli 

• Rekening houdend met een extra belasting 
conform EN 14608 (afb. A.1) / klasse 4 volgens 
EN 13115 (800 N)

Voorwaarden voor het gebruik van het 
toepassingsdiagram:

• Richtlijnen voor de bevestiging van dragende 
onderdelen op het raamsysteem door de 
raamfabrikant conform de TBDK met volgende 
krachten:

– op het schaarlager met 2710 N
– op het hoeklager me t 2890 N 

• De volgende waarden bij alle raamsystemen 
aanhouden:

– max. breedte-/hoogteverhouding QB/H ≤ 2,0
– glasaftrekmaat voor glas CG ≥ 28 mm
– profielgewicht PG ≤ 3,25 kg/m2

Resultaat na aflezen van de specificaties in het 
toepassingsdiagram:

• Het snijpunt S voor FFB x FFH = 1300 x 1800 
mm ligt links naast de kromme in het toegelaten 
bereik voor het specifieke vullingsgewicht GG = 
30 kg/m2.

• De beslagen zijn conform het toegewezen 
toepassingsdiagram toepasbaar.
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Afleesvoorbeeld 4

De volgende vleugel moet met beslagen 
overeenkomstig het bijbehorende toepassingsdiagram 
worden uitgerust:

• Voorziene vleugelsponningsbreedte FFB = 1400 mm

• Voorziene vleugelsponningshoogte FFH = 1900 mm

• Voorziene beglazing 3 x 4 mm floatglas - 
G = 30 kg/m2

Testen en berekeningen op basis van:

• Draai-kiep-test volgens EN 13126-8:

– 10.000kiepcycli
– 10.000 draaicycli 

• Rekening houdend met een extra belasting 
conform EN 14608 (afb. A.1) / klasse 4 volgens 
EN 13115 (800 N)

Voorwaarden voor het gebruik van het 
toepassingsdiagram:

• Richtlijnen voor de bevestiging van dragende 
onderdelen op het raamsysteem door de 
raamfabrikant conform de TBDK met volgende 
krachten:

– op het schaarlager met 2710 N
– op het hoeklager me t 2890 N 

• De volgende waarden bij alle raamsystemen 
aanhouden:

– max. breedte-/hoogteverhouding QB/H ≤ 2,0
– glasaftrekmaat CG ≥ 28 mm
– profielgewicht PG ≤ 3,25 kg/m2

Resultaat na aflezen van de specificaties in het 
toepassingsdiagram:

• Het snijpunt S voor FFB x FFH = 1400 x 1900 
mm ligt rechts naast de kromme in het 
niet toegelaten bereik voor het specifieke 
vullingsgewicht GG = 30 kg/m2.

• De beslagen zijn conform het toegewezen 
toepassingsdiagram niet inzetbaar.
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Afleesvoorbeeld 5

De volgende vleugel moet met beslagen 
overeenkomstig het bijbehorende toepassingsdiagram 
worden uitgerust:

• Voorziene vleugelsponningsbreedte FFB = 1600 mm

• Voorziene vleugelsponningshoogte FFH = 2200 mm

• Voorziene beglazing 2 x 4 mm floatglas -  
GG = 20 kg/m2

Testen en berekeningen op basis van:

• Draai-kiep-test volgens EN 13126-8:

– 10.000 kiepcycli
– 10.000 draaicycli 

• Rekening houdend met een extra belasting 
conform EN 14608 (afb. A.1) / klasse 4 volgens 
EN 13115 (800 N)

Voorwaarden voor het gebruik van het 
toepassingsdiagram:

• Richtlijnen voor de bevestiging van dragende 
onderdelen op het raamsysteem door de 
raamfabrikant conform de TBDK met volgende 
krachten:

– sul supporto forbice 2.710 N
– sul supporto angolo 2.890 N 

• mantenere i seguenti valori per tutti i sistemi 
finestra:

– rapporto larghezza/altezza max QB/H ≤ 2,0
– quota di lavorazione vetro CG ≥ 28 mm
– peso del profilo PG ≤ 3,25 kg/m2
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Resultaat na aflezen van de specificaties in het 
toepassingsdiagram:

• Het snijpunt S voor FFB x FFH = 1600 x 2200 mm 
ligt rechts naast de kromme in het algemeen 
niet toegelaten bereik voor het specifieke 
vullingsgewicht GG = 20 kg/m2.

• De beslagen zijn conform het toegewezen 
toepassingsdiagram niet inzetbaar.

TITAN
Gebruik volgens de voorschriften
Geldend voor alle toepassingsdiagrammen
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Afleesvoorbeeld 6

(specifiek vullingsgewicht tussen de krommen)

De volgende vleugel moet met beslagen 
overeenkomstig het bijbehorende toepassingsdiagram 
worden uitgerust:

• Voorziene vleugelsponningsbreedte FFB = 1000 mm

• Voorziene vleugelsponningshoogte FFH = 2100 mm

• Voorziene beglazing GG = 35 kg/m2

Voor het specifieke vullingsgewicht van 35 kg/m2 
wordt een extra kromme in het toepassingsdiagram 
ingetekend, waarvan de positie en het verloop door 
lineaire interpolatie wordt berekend.

Bij interpolatie absoluut in acht nemen en aanhouden:

• Bij specifieke vullingsgewichten GG kleiner dan 
50 kg/m2 is lineaire interpolatie uitsluitend dan 
toegelaten, wanneer tussen de beide krommen 
in het toepassingsdiagram een verschil van 
maximaal 10 kg/m2 ligt.

• Bij specifieke vullingsgewichten GG groter dan 
50 kg/m2 is lineaire interpolatie uitsluitend dan 
toegelaten, wanneer tussen de beide krommen 
in het toepassingsdiagram een verschil van 
maximaal 20 kg/m2 ligt.

Testen en berekeningen op basis van:

• Draai-kiep-test volgens EN 13126-8:

– 10.000 kiepcycli
– 10.000 draaicycli 

• Rekening houdend met een extra belasting 
conform EN 14608 (afb. A.1) / klasse 4 volgens 
EN 13115 (800 N)

Voorwaarden voor het gebruik van het 
toepassingsdiagram:

• Richtlijnen voor de bevestiging van dragende 
onderdelen op het raamsysteem door de 
raamfabrikant conform de TBDK met volgende 
krachten:

– op het schaarlager met 2710 N
– op het hoeklager me t 2890 N 

• De volgende waarden bij alle raamsystemen 
aanhouden:

– max. breedte-/hoogteverhouding QB/H ≤ 2,0
– glasaftrekmaat CG ≥ 28 mm
– profielgewicht PG ≤ 3,25 kg/m2

Resultaat na aflezen van de specificaties in het 
toepassingsdiagram:

• Het snijpunt S voor FFB x FFH = 1000 x 2100 
mm ligt exact op de door lineaire interpolatie 
berekende kromme voor het specifieke 
vullingsgewicht GG = 35 kg/m2 en daarmee in 
het toegelaten bereik voor dit vullingsgewicht.

• De beslagen zijn conform het toegewezen 
toepassingsdiagram toepasbaar.

70 60 50 40 30 20

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

500 1.000 1.500 2.000

S

A

B

GG

Gebruik volgens de voorschriften
Geldend voor alle toepassingsdiagrammen TITAN



02.202010/11 H58.T-AWD-BGNL_01.2020-00

Afleesvoorbeeld 7

(speciale bereiken bij de interpolatie)

De in het afleesvoorbeeld 6 beschreven procedure 
voor specifieke vullingsgewichten tussen de krommen 
is alleen dan bruikbaar, wanneer in het diagram twee 
krommen zijn afgebeeld, waartussen lineair kan 
worden geïnterpoleerd.

Voorbeeld A

In het gebied rechts naast de curve voor het 
specifieke vullingsgewicht van GG = 30 kg/m2 (hier ter 
verduidelijking extra gearceerd) is geen verdere curve 
weergegeven voor een lineaire interpolatie.

In dit bereik mogen uitsluitend vullingen met een 
specifiek vullingsgewicht van maximaal GG = 20 kg/m2 
gebruikt worden (de eerstvolgende kleinere trap van de 
specifieke vullingsgewichten).

Voorbeeld B

In het gebied rechts naast de curve voor het 
specifieke vullingsgewicht van GG = 40 kg/m2 (hier ter 
verduidelijking extra gearceerd) is geen verdere curve 
weergegeven voor een lineaire interpolatie.

In dit bereik mogen uitsluitend vullingen met een 
specifiek vullingsgewicht van maximaal GG = 30 kg/m2 
gebruikt worden (de eerstvolgende kleinere trap van de 
specifieke vullingsgewichten).
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