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Nachtschootcontact 

 

Omschrijving 
Nachtschootcontact (sluitplaatcontact) voor afsluitcontrole, bijvoorbeeld bij de integratie van een  
alarmsysteem of een gebouwmanagementsysteem.  
 
Toepasbaarheid 
Voor- en achterdeur. Te gebruiken bij nagenoeg alle FUHR multisafe sluitplaten en bij sluitlijsten voor  
kunststof- en aluminiumprofielen.  
 
Werking 
Om het codetableau te activeren toetst u een willekeurige toets in gevolgd door uw persoonlijk 
ingestelde code. De motor van de meerpuntssluiting treed in werking en zorgt er voor dat u de  
deur alleen nog maar open hoeft te duwen of trekken. De deur zal als het gesloten wordt  
automatisch vergrendelen. Zo hoeft u dus niet de code in te voeren om de deur te vergrendelen. 
 
Eigenschappen 

- Met microschakelaar. 
- Stof en spatwater bestendig. 
- Met afstandsplaat voor bij het gebruik van U-sluitdelen.  
- Met 6 meter kabel. 
- Nachtschootcontact (sluitplaatcontact) met microschakelaar IP67. 
- VdS klasse C. 
- Werktemperatuur van -40  C̊ tot +85  C̊. 
- Aansluitkabel 3 aderig, kabellengte 6 meter. 
- Schakelstroom 1A bei 30V DC. 
- Kleurtoewijzing: 

Zwart = bruin (COM)  
Wit = wit (NO)  
Rot = groen (NC) 

 
Uitvoeringen 
Nachtschootcontact : VRFZ126VDS. 
  

Product informatie 

http://www.fuhr.nl/
http://www.fuhrbenelux.info/
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Overige informatie 
 
Freesmaten 
Voor de toepassing van de nachtschootcontact en ook van de FUHR elektronische deuropeners zijn geen verdere, van 
standaard afwijkende frezingen nodig.  
 

Aluminium – vlak*  Aluminium – U*  Kunststof – U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Boring ∅ 4,6 voor zelf borende schroeven M5 
 

Montage stappen 

 
Montage stappen 

1. Verwijder de verzegeling. 
2. Afstandsplaatje plaatsen (alleen bij U-stulp). 
3. Nachtschootcontact bevestigingen. 
4. Vergrendeling vastklikken. 
5. Volledig gemonteerd sluitdeel. 
6. Sluitdeel in profiel monteren. 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

Kleurtoewijzing 
- Zwart = bruin (COM)  
- Wit = wit (NO)  
- Rot = groen (NC) 

http://www.fuhr.nl/
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