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Van toepassing op alle toepassingsdiagrammen

Functie
Toepassingsdiagrammen tonen de maximale vleugelafmetingen bij een specifiek vullingsgewicht, waarbij een beslag mag
worden toegepast
De toepassingsdiagrammen dekken daarbij uitsluitend de eigenschap duurzaamheid af en doen daarnaast een uitspraak over
de draagkracht van de beslagen bij een extra belasting conform de EN 14608 (afb. A.1).

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

Vleugelbreedte [mm]

FFB

Vleugelsponningbreedte [mm]

FH

Vleugelhoogte [mm]

FFH

Vleugelsponninghoogte [mm]

GG

Specifiek vullingsgewicht [kg/m²]

Q H/B

max. verhouding hoogte-breedte (= FFH/ FFB)

Pictogrammen
HS-raamelementen
HS

ES

PSK

Parallel-schuif-kiep-raamelementen

ES-raamelementen
HS

ES

PSK

Maximaal toegestaan vleugelgewicht

≤ 200
HS

ES

PSK

Kozijnmateriaal hout

Kozijnmateriaal kunststof

Framemateriaal lichtmetaal
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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 bouwgroepencatalogus 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 het combineren van beslagonderdelen met verschillende draagkracht geldt steeds het toepassingsdiagram voor het
beslagonderdeel met de geringste draagkracht.
• Richtlijnen/aanwijzingen over het product en de aansprakelijkheid (richtlijn VHBH, Duitsland, alsmede de daarin genoemde,
geldende documenten - downloaden van de richtlijn via www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp).
• Informatie over de profielfabrikant dan wel de systeemeigenaar (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 eventueel toepassingsdiagrammen in de productdocumentatie van de betreffende glasfabrikant of van de
fabrikant van de vullingspanelen.
• 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 met naar binnen opende raamelementen, tenzij anders
aangegeven.
• Bij overschrijding van de in de diagrammen vrijgegeven toepassingsbereiken bestaat het risico van materiële en/of
persoonlijke schade.
Als toepassingsgebieden worden overschreden, vervalt onze aansprakelijkheid, voor zover dit wettelijk toegelaten is.
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Vullingsgewicht
Bij de berekening van toepassingsdiagrammen wordt voor het specifieke vullingsgewicht GG rekening gehouden met
verschillende waarden en worden deze in overeenkomende curven in het toepassingsdiagram weergegeven.
Met het specifieke vullingsgewicht GG zijn alle - voor de raambouw geschikte - vullingsmaterialen afgedekt; zowel beglazingen
met willekeurige structuren als vullingspanelen van verschillende materialen en materiaalcombinaties.
Berekening van het vullingsgewicht
Bij beglazingen komt het specifieke vullingsgewicht GG met een glasmassa van 2,5 kg/m² ongeveer voort uit:
GG ≈ 2,5 kg/m² mm x totale glasdikte
Voorbeeld
Beglazing van 2 ruiten met steeds 4 mm glasdikte heeft een 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.

4

Glasmassa per mm glasdikte [kg/m² mm]

Glasdikte [mm]

Vleugelgewicht GG [kg/m²]

2,5

1

2,5

2,5

8

20

2,5

12

30

2,5

16

40

2,5

20

50

2,5

24

60

2,5

28

70
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Aflezen van de specificaties
Voor alle volgende voorbeelden geldt als voorwaarde:
• De in het diagram aangegeven testen en berekeningen dekken het gebruik van beslagen af.
Berekening van het geldige toepassingsbereik voor een specifiek vleugelgewicht

Het toepassingsbereik voor het gebruik van de beslagen is in de toepassingsdiagrammen met een grijze achtergrond
weergegeven. De totale vlakken met grijze achtergrond zijn niet geldig, maar deelgebieden, die zich links naast de curven van
het bijbehorende vullingsgewicht GG bevindt.
Opmerking: deze en alle volgende voorbeelden zijn met de referentiewaarden FH en FB opgesteld. Alle beschrijvingen en
resultaten van de verschillende voorbeelden gelden overeenkomstig ook voor de referentiewaarden FFH en FFB.

beispiel1

Voorbeeld 1

40

30

50

Het hiernaast weergegeven diagram moet de
toegestane FH en FB voor raamelementen met het
specifieke vullingsgewicht GG = 40 kg/m² worden
berekend. Hiervoor wordt de curve voor dit
vullingsgewicht gebruikt.

60

70

GG [kg/m²]

1.500

2.000

3.000

Het grijze vlak dat links naast de curve is geplaatst
toont het toegestane bereik voor een specifiek
vullingsgewicht van GG = 40 kg/m²
2.500

FH [mm]

Het valk dat rechts naast de curve is geplaatst (hier ter
verduidelijking extra gearceerd) markeert het niet
toegelaten bereik voor een specifiek vullingsgewicht
van GG = 40 kg/m².

2.000

1.500

1.000

FB [mm]
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Berekening van het geldige toepassingsbereik voor het maximale specifieke vullingsgewicht
De beslagen mogen alleen in die vleugels worden gebruikt die voorzien zijn van vullingen (beglazingen of vullingspanelen)
waarvan het specifieke vullingsgewicht kleiner dan of gelijk aan het maximale specifieke vullingsgewicht is, welke in het
bijbehorende toepassingsdiagram wordt weergegeven.

beispiel 2

Voorbeeld 2
50

30

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

1.500

2.000

3.000

2.500

FH [mm]

Uit het hiernaast weergegeven toepassingsdiagram
moeten de toegestane FH en FB voor raamelementen
met het specifieke vullingsgewicht GG = 70 kg/m²
worden berekend.
Hiervoor wordt de curve voor dit vullingsgewicht
gebruikt.

40

In het volgende voorbeeld is als maximaal specifiek
vleugelgewicht
70
kg/m²
aangegeven.
Vleugelgewichten van meer dan 70 kg/m² zijn
daarom in dit voorbeeld algemeen niet toegelaten.

60

70

GG [kg/m²]

2.000

1.500

1.000

FB [mm]
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Voorbeeld 3
De volgende vleugel moet met beslagen overeenkomstig het bijbehorende diagram worden uitgerust:
• Voorziene vleugelbreedte FB = 2.100 mm
• Voorziene vleugelhoogte FH = 2.700 mm
• Voorziene beglazing 3 x 4 mm floatruit – GG = 30 kg/m²

beispiel 3
30

40

50

60

70

GG [kg/m²]

3.000

Test- en berekeningsgrondslag:
• Combinatie-test QM346 (bijlage2):
- 25.000 hefcycli
- 25.000 schuifcycli

2.500

FH [mm]

• de volgende waarden bij alle raamsystemen
aanhouden:
- max. verhouding hoogte/breedte QH/B ≤ 2,5
- instructies voor de beoogde toepassing

S

2.000

1.500

1.000

1.500

2.000

FB [mm]

Resultaat na het aflezen van de specificaties in het diagram:
• Het snijpunt S voor FB x FH = 2.100 x 2.700 mm ligt links naast de Curve in het toegestane bereik voor het specifieke
vleugelgewicht GG = 30 kg/m².
• De beslagen zijn conform het toegewezen diagram inzetbaar.
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Voorbeeld 4
De volgende vleugel moet met beslagen overeenkomstig het bijbehorende diagram worden uitgerust:
• Voorziene vleugelbreedte FB = 1.900 mm
• Voorziene vleugelhoogte FH = 2.500 mm

beispiel 4

• Voorziene beglazing GG = 50 kg/m²

30

40

50

60

70

GG [kg/m²]

3.000

Test- en berekeningsgrondslag:
• Combinatie-test QM346 (bijlage2):
- 25.000 hefcycli
- 25.000 schuifcycli

S

FH [mm]

• de volgende waarden bij alle raamsystemen
aanhouden:
- max. verhouding hoogte/breedte QH/B ≤ 2,5
- instructies voor de beoogde toepassing

2.500

2.000

1.500

1.000

1.500

2.000

FB [mm]

Resultaat na het aflezen van de specificaties in het diagram:
• Het snijpunt S voor FB x FH = 1.900 x 2.500 mm ligt rechts naast de curve in het niet toegestane bereik voor het
specifieke vleugelgewicht GG = 50 kg/m².
• De beslagen zijn conform het toegewezen diagram niet inzetbaar.
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Voorbeeld 5
De volgende vleugel moet met beslagen overeenkomstig het bijbehorende diagram worden uitgerust:
• Voorziene vleugelbreedte FB = 2.300 mm
• Voorziene vleugelhoogte FH = 3.100 mm
• Voorziene beglazing 3 x 4 mm floatruit – GG = 30 kg/m²

beispiel 5
30

40

50

60

70

GG [kg/m²]

S

3.000

Test- en berekeningsgrondslag:
• Combinatie-test QM346 (bijlage2):
- 25.000 hefcycli
- 25.000 schuifcycli
FH [mm]

• de volgende waarden bij alle raamsystemen
aanhouden:
- max. verhouding hoogte/breedte QH/B ≤ 2,5
- instructies voor de beoogde toepassing

2.500

2.000

1.500

1.000

1.500

2.000

FB [mm]

Resultaat na het aflezen van de specificaties in het diagram:
• Het snijpunt S voor FB x FH = 2.300 x 3.100 mm ligt rechts naast de curve voor het specifieke vleugelgewicht
GG = 30 kg/m² in het doorgaans niet toegestane bereik.
• De beslagen zijn conform het toegewezen diagram niet inzetbaar.
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Voorbeeld 6 (specifiek vleugelgewicht tussen de krommen)
De volgende vleugel moet met beslagen overeenkomstig het bijbehorende diagram worden uitgerust:
• Voorziene vleugelbreedte FB = 2.300 mm
• Voorziene vleugelhoogte FH = 2.500 mm
• Voorziene beglazing GG = 35 kg/m²
• Voor het specifieke vullingsgewicht van 35 kg/m² wordt een extra curve 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 die kleiner zijn dan 50 kg/m² is een lineaire interpolatie uitsluitend toegestaan wanneer
tussen de beide curven in het diagram een verschil van maximaal 10 kg/m² ligt.

beispiel 4

• Bij specifieke vullingsgewichten GG die groter zijn dan 50 kg/m² is lineaire interpolatie uitsluitend toegestaan wanneer
tussen de beide curven in het toepassingsdiagram een verschil van maximaal 20 kg/m² ligt.
30

40

50

60

70

GG [kg/m²]

3.000

• Test- en berekeningsgrondslag:
• Combinatie-test QM346 (bijlage2):
- 25.000 hefcycli
- 25.000 schuifcycli

2.500

S

FH [mm]

• de volgende waarden bij alle raamsystemen
aanhouden:
- max. verhouding hoogte/breedte QH/B ≤ 2,5
- instructies voor de beoogde toepassing

2.000

1.500

1.000

1.500

2.000

FB [mm]

Resultaat na het aflezen van de specificaties in het diagram:
• Het snijpunt S voor FB x FH = 2.300 x 2.500 mm ligt exact op de door lineaire interpolatie berekende curve voor het
specifieke vullingsgewicht GG = 35 kg/m² en daarmee in het toegestane bereik voor dit vullingsgewicht.
• De beslagen zijn conform het toegewezen diagram inzetbaar.
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Voorbeeld 7 (speciale bereiken bij de interpolatie)

De procedure die in voorbeeld 6 beschreven is voor specifieke vullingsgewichten tussen de curven is alleen dan mogelijk
wanneer in het diagram twee curven zijn afgebeeld waartussen lineair kan worden geïntrapoleerd.

beispiel 7

50

60

2.500

2.000
FH [mm]

In het gebied rechts naast de curve voor het specifieke
vleugelgewicht van GG = 50 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 = 40 kg/m² gebruikt worden (de eerstvolgende
kleinere waarde van het specifieke vleugelgewicht).

70

GG [kg/m²]

1.500

1.000

1.500

2.000

FB [mm]
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