
Deze aluminium kabelovergang BBW-4-N is speciaal ont-
worpen om een niet onderbroken verbinding van een kabel 
tussen deur en kozijn mogelijk te maken. Deze variant is toe 
te passen bij afzonderingsdeuren, comfort ruimtes, vlucht-
deuren en verkeersdeuren van strafinrichtingen.

Geschikt voor alle type deuren, indien het hart van het 
kabel-doorvoerscharnier in het hart van het geplaatste 
(dragende) scharnier ligt. Bevestiging van het scharnier is te 
realiseren met speciaal beveiligde schroeven. De maximale 
kabeldia-meter is 7 mm. Het kabeldoorvoerscharnier type 
BBW-4-N is gebaseerd op een scharnierdiameter van 10 
mm en is door toepassing van vulplaten in de hartlijn van 
de dragende scharnieren te monteren.

Speciaal ontworpen voor gebruik i.c.m. Brondool slotkabel 
Halogeenvrij / Functiebehoud FB60 / E30.

• Niet onderbroken verbinding tussen deur en kozijn
• In diverse varianten verkrijgbaar
• Uitstekend geschikt voor de Brondool slotkabels
• Hoogwaardige kwaliteit
• Eenvoudige montage 
• Niet draairichting gevoelig 
• Anti molest

Toepassingen:

De BBW-4-N  heeft de volgende voordelen:

www.brondool.nl
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Voor meer informatie of een passend advies kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop 026 – 36 11 220
Projectondersteuning en advies

Specificaties:

www.brondool.nl

Bestelcode Omschrijving         
54053  Opbouw kabelscharnier Aluminium model BBW-4-N, Verlengde uitvoering, Met Einddop,  Links en Rechts bruikbaar
54081  Vulplaat BBW-4; Dik 1mm [kozijn + deurdeel] LxB=50x31mm
54082  Vulplaat BBW-4; Dik 2mm [kozijn + deurdeel] LxB=50x31mm 
54083  Vulplaat BBW-4; Dik 3mm [kozijn + deurdeel] LxB=50x31mm 
54084  Vulplaat BBW-4; Dik 4mm [kozijn + deurdeel] LxB=50x31mm
54085  Vulplaat BBW-4; Dik 5mm [kozijn + deurdeel] LxB=50x31mm

Bestellen

Technische gegevens
Uitvoering Opbouw
Materiaal scharnier Aluminium
Materiaal doorvoerbus Nylon
Kleur Zilver / zwart 
Maximale openingshoek 180 °
Maximale kabel diameter 7 mm
Draairichting DIN L en DIN R
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