
Deze flexibele kabelovergang M1191 is ontworpen om 
een niet onderbroken verbinding tussen deur en kozijn 
mogelijk te maken. De gebruikte kabel dient ten allen 
tijde soepel te zijn, zodat de kabel c.q. draadbundel goed 
en gemakkelijk kan buigen. Deze flexibele kabelovergang 
is te gebruiken bij deuren met een openingshoek groter 
dan 100°. Als de openingshoek van de deur minder dan 
100° is, moet de flexibele kabelovergang type M1190 
worden toegepast.

De flexibele kabelovergang kan, afhankelijk van de 
geplaatste scharnieren, zowel boven als onder in de deur 
worden geplaatst. Voor de montage moet de kabel door 
de flexibele overgang en het in de deur geboorde kanaal 
worden gestoken. Geboorde gaten voor de kabel moeten 
groot genoeg zijn om de kabel enige bewegingsvrijheid te 
geven. Een extra lange boor om het kanaal door de deur 
te boren is verkrijgbaar bij de vakhandel.

• Niet onderbroken verbinding tussen deur en kozijn
• In diverse varianten verkrijgbaar
• Uitstekend geschikt voor de Brondool slotkabels
• Hoogwaardige kwaliteit
• Eenvoudige montage 
• Inbouwkast is in zowel deur als kozijn te monteren
• Niet draairichting gevoelig 
• Ook in RVS verkrijgbaar 

Toepassingen:

De M1191 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         
54010  Flexibele kabelovergang model M1191, binnendiameter spiraal Ø 10mm, lange uitvoering
54011  Flexibele RVS kabelovergang model M1191-15, binnendiameter spiraal Ø 10mm, lange uitvoering

Bestellen

Technische gegevens
Materiaal inbouwkast Staal, verchroomd (Optie: RVS)
Afmeting inbouwkast 480 x 24 x 17,5 (mm) (L x B x H)
Materiaal veer Staal, verchroomd (Optie: RVS)
Veerlengte 468 mm
Binnendiameter 10 mm
Kleur Zilver
Maximale openingshoek 180 °
Maximale kabel diameter 9 mm
Draairichting DIN L en DIN R
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