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FSB Speciale Beslagen  
Oplossingen voor penitentiaire  
en psychiatrische instellingen



Beslagen voor deuren en ramen, barrière-
vrije greepsystemen alsook oplossingen 
voor elektronische toegangscontrole voor 
civiele en standaardtoepassingen vindt  
u in de meer dan 684 pagina’s tellende  
FSB-catalogus dat wij u op aanvraag graag 
gratis toesturen.

FSB en SSF spelen met materiaalspecifie-
ke en assortimentoverschrijdende milieu-
productverklaringen (EPD’s) volgens ISO 
14 025 wereldwijd een voortrekkersrol. 
Het DGNB-certificaat onderscheidt milieu-
vriendelijke, economisch efficiënte en ge-
bruiksvriendelijke gebouwen. 

Volgende EPD’s staan ter beschikking en 
kunnen gratis worden besteld:

–  Deurknoppen, venstergrepen, systeem 
EZK* van aluminium: 
EPD-FSB-2010111-D

–  Deurknoppen, venstergrepen, systeem 
EZK* van edelstaal: 
EPD-FSB-2010211-D

–  Deurknoppen, venstergrepen, systeem 
EZK* van brons en messing: 
EPD-FSB-2010311-D

–  Barrièrevrije ErgoSystem® (roestvrij staal):  
EPD-FSB-2010411-D

–  Sloten en afdekplaten: 
EPD-FSB-2010511-D

* Elektronische toegangsorganisatie
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Bild fehlt

Beslagen en probleem-oplossingen voor bewaakte ruimtes. Met dit werk-
document wil FSB graag haar competentie en jarenlange ervaring met 
producten voor detentie-inrichtingen alsook forensische en psychiatrische 
instellingen documenteren.

Het spreekt voor zich dat de bijzondere 
beslagen en uitvoeringen die wij tonen,  
beantwoorden aan de hoogste eisen qua 
bedienbaarheid, robuustheid, uitbraak-  
en vandalis meveiligheid en antisuïcidale 
vormgeving en hun efficiëntie en nut in de 
praktijk al herhaaldelijk bewezen hebben. 
De ervaring leert ons dat men in verschil-
lende instellingen andere veiligheidscon-
cepten hanteert en mogelijk ook andere 
specifieke klemtonen legt. In het alge-
meen blijkt het wel een noodzaak te zijn 
dat er voor de ontwikkeling van specifieke 
beslag- en uitvoeringsoplossingen een 
nauwkeurige en vertrouwensvolle afstem-
ming moet zijn met de verantwoordelijke 
veiligheidsspecialisten. In plaats van een 
omvangrijk overzicht te geven van alle op-
lossingen die tot dusver voor tal van instel-
lingen ontwikkeld werden, kiezen wij voor 
de verschillende toepassingsgebieden voor 
een representatieve selectie. Om oplossin-
gen te ontwikkelen en te produceren die 

compromisloos beantwoorden aan  
uw specifieke eisen en wensen, staan de 
enorm brede productiemogelijkheden van 
FSB ter beschikking, ondersteund door 
de specialisten van onze afdeling ontwik-
keling en design.

Onze producten dragen een grote verant-
woordelijkheid en daar zijn wij ons al meer 
dan 130 jaar van bewust. En wat kunnen 
wij voor u doen?

FSB Franz Schneider Brakel
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Deurknopgarnituur

96 2399 Deurknop in de vorm van een afgeknotte 
kegel in bijzonder robuuste uitvoering met 
een speciaal rozet dat de voet van de knop 
omsluit. Aan deze deurknop kunnen geen 
snoeren of kabels worden bevestigd. De 
ergonomische vorm garandeert een goede 
bediening en reduceert de mogelijkheden 
van suïcidale handelingen.

Op massief rozet met nok-Ø 10 mm  
onzichtbaar vastgeschroefd

Uitvoeringen:
–  Binnenkant vast – buitenkant draaibaar
–  Binnen- en buitenkant draaibaar
–  Binnenkant knop vast –  

buitenkant deurkruk/knop draaibaar

Deurdikte

68

Schroefverbinding M6

Ø 10

Ø 66

38

Ø 60

6

DeurdikteØ 10

Ø 66

38

Ø 60

68

Schroefverbinding M6

Toelichting

Deurknop Design 0866 op massief rozet 
met nok-Ø 10 mm onzichtbaar vastge-
schroefd

Uitvoeringen

– Binnenkant vast – buitenkant draaibaar
–  Binnen- en buitenkant draaibaar
–  Binnenkant knop vast – buitenkant 

deurkruk/knop draaibaar
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78

Ø 10

6

Ø 66

38

Deurdikte

Schroefverbinding M6

Deurdikte

Ø 66

38

Ø 10

6

Schroefverbinding M6

Deurknop

96 0804 De greepvorm is een symbiose van knop  
en deurkruk. De verbinding met de mas-
sieve rozetten en een onzichtbare, afge-
dekte schroefverbinding beschermt tegen 
mogelijke kwetsuren en manipulaties zoals 
vastklemmen van het deurbeslag, om de 
toegang tot de kamer van buitenaf te ver-
hinderen.

Op massieve rozetten met nok-Ø 10 mm 
aan beide zijden onzichtbaar vastge-
schroefd

Uitvoeringen:
–  Vast – draaibaar
–  Draaibaar – draaibaar
–  Aan één zijde draaibaar –  

andere zijde met blindrozet

Toelichting

Deurknop Design 0804 op massieve 
rozetten met nok-Ø 10 mm aan beide 
zijden onzichtbaar vastgeschroefd

Uitvoeringen

– Vast – draaibaar
– Draaibaar – draaibaar
–  Aan één zijde draaibaar – andere zijde  

met blindrozet
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67,5

115

190

62

72

59,6
48,5

6

97,7

46

21,5

90,5

Speciale oplossing 
Beslag voor o.a. psychiatrie

– Serie 55 | Klasse 5
– voor projectdeuren
– zonder stroomtoevoer
– geen batterijen, geen kosten achteraf
– puur mechanische oplossing
–  weergave nachtschootstand voor visuele 

ondersteuning
–  slot met speciale schroefversterking voor 

zware belasting
– met dubbele voorplaat = inbraakwerend
– doornmaat: 100 mm
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Uitvoering

– Klemtuimelaar van verzinkt staal
– Krukgatlagering van staalringen
–  Fijngegoten stalen dagschoot,  

vernikkeld
–  Nachtschoot van hoogvast gecoat, 

speciaal staal
– Nachtschootkop gegoten, vernikkeld
–   Slotkast aan alle kanten gesloten, 

verzinkt en gelakt

Opties

– Vlakke voorplaat hoekig
– Voorplaatkleuren op roestvrij staal gelakt
– Zilver-metallic of wit
– Doornmaat 55/70/80/100 mm
– Krukgat 9 mm (brandvertragend)
– Krukgat 10 mm
–  Opt. met dubbele profielcilinder  

verkrijgbaar

Insteekslot met weergave nachtschootstand

– Serie 55 | Klasse 5
– Profielcilinder tweetoerig met wissel
– Vlakke voorplaat: rond
– Voorplaatbreedte: 20/24 mm
–  Doornmaat: 55/60/65 mm 

optioneel: 70/80/100 mm
– Afstand: Profielcilinder 72 mm
– Krukgat: 8 mm
– Richting: rechts | links
– Voorplaatuitvoering
–  Roestvrij staal fijngeslepen 

(mat. nr. 1.4301)

57,5

120,85

165

72

34

36,8

35

9,85

33

6

C

15,5

208
254

280

A

6

B

1,2

11,5

A

Doornmaat
75˚

3

– Spanhulzen
–  Geluidsdemping voor dagschoot  

en krukgat 
– Smeernippel
–  In speciale uitvoering plaatje met  

weergave nachtschootstand
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90,5

Deurdikte

21,5

10

Schroefverbinding M5

Deurkrukgarnituur

96 7099 00001 Deurkrukgarnituur met korte, onzichtbaar 
vastgeschroefde deurplaten waarvan de 
plaat aan de penzijde met vaste nokken 
uitgerust is. Deze zijde van het beslag 
wordt aan de binnenkant van de kamer  
gemonteerd om manipulatie of demontage 
te verhinderen. De deurkrukken zijn aan 
beide kanten vastverstelbaar gelagerd en 
bedoeld voor robuust gebruik. De schroef-
verbinding aan de buitenkant van de  
kamer is afgedekt door een afdekplaatje 
met een veilig klip-systeem.

Korte deurplaten met nok-Ø 10 mm aan 
beide zijden onzichtbaar vastgeschroefd

Uitvoeringen:
–  Afdekplaatje van de penzij de met vaste 

nokken niet afklikbaar
–  Ook als wisselgarnituur leverbaar

Toelichting

Deurkrukgarnituur met korte deurplaten 
met nok-Ø 10 mm aan beide zijden  
onzichtbaar vastgeschroefd afdekplaatje 
van de penzijde vast, niet afklikbaar
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96 7099 00051
Aan één zijde conische deurkruk 45° naar beneden  
wijzend. Andere zijde met deurkruk 10 1147 en rozet 
17 1731 aan beide zijden onzichtbaar vastgeschroefd

96 7099 00099
Aan beide zijden conische deurkruk 45° naar beneden 
wijzend

Ø 58

Ø 20

Ø 8,5

10

Ø 58

38

70

Deurdikte
Schroef-
verbinding M5

Deurkrukgarnituur

96 7099 ..... Deurkruk met conische hals en schuin naar beneden  
wijzend handvat. De lagering in een conisch verlopend 
rozet maakt de bevestiging van snoeren of kabels onmo-
gelijk en reduceert de mogelijkheid tot suïcidale hande-
lingen. Deze bijzonder robuuste uitvoering zorgt voor een 
veilig gebruik.

Dankzij massief conisch rozet aan één zijde onzichtbaar 
vastgeschroefd, nok-Ø 8,5 mm

Toelichting

Deurkrukgarnituur aan één zijde met massief conisch 
rozet en conische deurkruk 45° naar beneden wijzend. 
Andere zijde met deurkruk 10 1147 en rozet 17 1731, 
rozetten met nok-Ø 8,5 mm aan beide zijden onzichtbaar 
vastgeschroefd

Toelichting

Deurkrukgarnituur met massieve conische rozetten met 
nok-Ø 8,5 mm Aan één zijde onzichtbaar vastgeschroefd, 
aan beide zijden met conische deurkruk 45° naar beneden 
wijzend

Ø 55

Ø 20

Ø 20

7

10

Deurdikte Ø 8,5

38

70

Ø 58

Schroef-
verbinding M5

Ø 58

Ø 20

Ø 8,5

10

Ø 58

38

70

Türdicke

Verschraubung M5
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55

X

50

Deurdikte

Ø 8,5

Ø 55

3834

33

Deurknop
WC-grendel

23 0802 01005 

96 1799 00027 

Aluminium X = 77 mm
Edelstaal X = 73 mm

Speciale deurknopuitvoering voor eenzij-
dige bevestiging op het deuroppervlak met 
stabiele schroefplaat voor bijzonder zware 
deuren. Verschillende bevestigingsgaten 
maken een aan het deuroppervlak aange-
paste schroefverbinding mogelijk. De knop 
wordt met het vast gemonteerde afdekro-
zet op de vierkantstift geplaatst en met een 
stiftschroefje bevestigd.

Leverbaar met doorlopende en eenzijdige 
bevestiging

WC-rozetten met conische grendel,  
massieve rozetten, een speciale schroef-
verbinding en mogelijkheid tot ontgrende-
ling in noodgevallen
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55

38 38

55 55 55

38 38

Ø 14,5

55

34 3464 

Noodontgrendeling  

17 1732 00054 
Doorlopende schroefverbinding

17 1735 07654 
zonder nok 17 1744 07654

Bejaardentehuizen, verzorgingsinstellin-
gen, kinderopvangcentra en scholen  
vragen voor in de toiletten solide grendel-
garnituren met noodontgrendeling van  
buitenaf. Eén van de FSB-garnituren dat 
voor deze speciale gebruiksgevallen werd 
ontwikkeld, heeft aan de binnenkant een 
vergrote, greepvaste grendel die ook door 
kleine trillende of zwakke handen bediend 
kan worden.  

Deze grendel is aan de buitenkant verbon-
den met een solide noodontgrendeling  
die uitsluitend door bevoegde personen 
met een speciale sleutel ook met eventuele 
weerstand van binnenuit geopend kan 
worden.

Op de afbeelding ziet u rozetgarnituren. 
Indien nodig kan de noodontgrendeling 
ook op de plaatjes aangeboden worden.  
U kan ze gewoon bij ons aanvragen.

8 mm -stift 
past op 17 1732 00054
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Het omvangrijke veiligheidsbeslagprogram-
ma van de FSB-collectie „design + veilig-
heid“ met kleine en grote deurplaten vindt 
u in de FSB-catalogus die wij u met plezier 
gratis toesturen.

185
112

54 54 54
55

Ø 12

Ø 8

15 15

185

45

7 7

50

72

21,5

50

72 80

85 85
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Ø 12

Ø 8

15 15
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7 7
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21,5
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72 80

85 85
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185
112

54 54 54
55

Ø 12

Ø 8

15 15

185

45

7 7

50

72

21,5

50

72 80

85 85

38

73 7395 

73 7377 

Dit veiligheidsrozet bedekt de hele cilinder en laat enkel  
de sleuf voor de sleutel vrij. Het is niet mogelijk om er de 
cilinder uit te heffen of de cilinderkern uit te trekken. Het 
verdraaibare afdekplaatje beschermt bovendien tegen  
mogelijke beschadigingen van de cilinder.

Gecontroleerd en gecertifi -ceerd volgens DIN 18 257 ES 1 
DIN EN 1906 Veiligheids klasse 2 reg.-nr. 3V06

Veiligheidsklasse 2 (EN 1906), open versie
(ES-1 K reg.-nr. 4X078)
(ES-1 L reg.-nr. 4X076)

Veiligheidsklasse 2 (EN 1906), met kerntrekbeveiliging (ZA)
(ES-1 K-ZA reg.-nr. 4X077)
(ES-1 L-ZA reg.-nr. 4X079)

Veiligheidsbeslag met een massieve onderbouw en een 
robuuste schroefbevestiging beschermen cilinder en slot 
tegen ongewenste manipulaties en veilige deuren voor 
binnen- en buitentoepassingen

Veiligheidsbeslagen en -rozetten

passend voor cilinderuitsteek volgens tabel

Artikel-Nr. Ø ZÜ  Diepte

73 7395 01010 61,5 mm   6,5 mm  12,5 mm
73 7395 01110 62,3 mm   8,5 mm  14,5 mm
73 7395 01210 63,0 mm        10,5 mm  16,5 mm

38

12,5

61,5

38

14,5

62,3

38

16,5

63
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32,5

84
70

15

5

74,5

40

43

32,5

84
70

15

5

74,5

40

43

32,5 46,5

15

77 43

32,5 74,5

146

43

15

70

5

40

Raamkrukken voor
Europrofiel-halfcilinder

34 3481 01009 

34 3495 01009 

34 3495 00009 

Vensterknop afsluitbaar

Eenvoudige raambeveiliging met druk- 
cilinder in ovale en afgeschuinde uitvoe-
ring. Geen bevestigingsmogelijkheid voor 
kabels en touwen zodat de mogelijkheid 
tot suïcidale handelingen gereduceerd 
wordt

nok-Ø 10 mm 
7 mm -stift
30 mm vooruitstekend

Ook zonder cilinder als blinde knop  
leverbaar

Raamkrukken voor inbouw-halfcilinder

Korte greepvorm om gewelddadig openen 
te verhinderen dankzij ontbrekende hef-
boom

nok-Ø 10 mm 
7 mm -stift
30 mm vooruitstekend

Raamkrukken voor inbouw-halfcilinder 
voor de integratie in het algemene sluit-
systeem

nok-Ø 10 mm 
7 mm -stift
30 mm vooruitstekend

32,5 46,5

15

77 43
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35

99 90 43

15

64

35

90

15
194

64

43

De halfcilinder stuurt de functie van de 
vergrendelingspen zodat het raam wel of 
niet geopend kan worden. Om de bout  
te ver- of ontgrendelen is de sleutel altijd 
noodzakelijk.

Sleutel ca. 30° naar rechts draaien,  
de vergrendelingspen indrukken, sleutel  
weer terugdraaien en uittrekken.

Sleutel ca. 30° naar rechts draaien. De on-
der veerspanning staande pen ontgrendelt 
automatisch. Sleutel weer terugdraaien en 
uittrekken.

34 3491 00009 

34 3491 01009 

Vergrendelbare raamkrukken worden alge- 
meen erkend als kinderbeveiliging of als 
bescherming tegen inbraak. Detentie- en 
forensische instellingen eisen precies het 
tegenovergestelde: bij deze raamkrukken 
wordt de gemonteerde inbouw-halfcilinder 
volledig afgedekt zodat een demontage  
of manipulatie verhinderd wordt. De raam-
krukken kan enkel met behulp van de 
sleutel geopend of gesloten worden. De 
verkorte vorm van de greep voorkomt dat 
de hendel op een gewelddadige manier 
bediend kan worden. 

Mogelijkheid tot integratie in sluitsysteem 
door gebruik van inbouw-halfcilinders en 
speciale functie „kippen voor draaien“

nok-Ø 10 mm 
7 mm -stift
30 mm vooruitstekend

max. totale lengte halve cilinder
40,5 mm

Raamkrukken voor
Europrofiel-halfcilinder

nok-Ø 10 mm 
7 mm -stift
30 mm vooruitstekend

max. totale lengte halve cilinder
40,5 mm



13FSB-beslag voor o.a. psychiatrie

Ø 40Ø 75

R 27,5

6,3

8

120

32

Ø 40Ø 75

R 29

6,3

8

120

32

Ø 40Ø 75

R 29

6,3

8

120

32

Ø 40Ø 75

R 27,5

6,3

8

120

32

Wandbuffer

32 3821 00001 

32 3821 00002 

De massieve, robuuste uitvoering en  
bijzondere schroefverbinding van de  
deurstop is aangewezen als buffer voor 
zware deuren zoals celdeuren
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L1

L2

500

Gordijnstangen
Wandhaken

82 8235   L1  L2

82 8235 01000   1000  1000
82 8235 01200    1200  1200
82 8235 01500    1500  1500

Douchegordijnstangen met gordijnringen 
en aanpasbare plafondbevestiging

Antisuïcidale uitvoering met herbruikbaar 
onderbrekingsmechanisme aan de pla-
fondbevestiging
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Detail A

Detail B

Douchegordijnstangen 
Antisuïcidale functies

82 8233 

De douchegordijnen als speciale uitvoering 
voor forensische en psychiatrische  
instellingen.
 
Het speciale aan deze douchegordijnstang 
is de muur- en plafondbevestiging. Het 
speciale klik-onderbrekingsmechanisme  
is zodanig ontwikkeld dat de trekkracht 
voor normaal gebruik volstaat maar bij een 
zelfmoordpoging door ophanging de stang 
uit de houder valt en dit vanaf een belas-
ting van ca. 25 kg. Hermontage is steeds 
mogelijk.

82 8233 00900 (L =    900 mm)
82 8233 01200 (L = 1200 mm)
82 8233 01500 (L = 1500 mm)
82 8233 01800 (L = 1800 mm) 

Douchegordijnstang met gordijnringen 
voor nissen, kunnen bij de montage  
ingekort worden

Antisuïcidale uitvoering met herbruikbaar 
onderbrekingsmechanisme aan de  
plafondbevestiging

70

L
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Douchestang  
met douchekophouder

82 8259  
82 8260 

82 8259  (Douchestang met douchekop-
houder voor de montage aan 
houders of grepen)

82 8260  (Douchestang met douchekop-
houder voor wandmontage)

Het speciale aan deze douchestangen is 
de buiging van de bovenste wandaanslui-
ting. Deze buiging is zodanig uitgevoerd 
dat het onmogelijk is er om snoeren en 
kabels te bevestigen, waardoor suïcidale 
handelingen effectief worden voorkomen.

70

Ø 22

1198

94

70

1200

90

Ø 22
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82 8260 82 8260 00054 (450 x 450 mm) 
82 8260 00055 (600 x 600 mm)
82 8260 00056 (600 x 450 mm) 

De spiegel van 1,5 mm dik edelstaal is 
roestvrij gepolijst en wordt op een massieve, 
aan de muur vastgeschroefde plaat vlak 
vastgekleefd en kan bij gevolg niet gede-
monteerd of stukgemaakt worden. 

Hierdoor worden snijwonden door bijvoor-
beeld gebroken glas effectief vermeden. 

Gewelddaden tegen de spiegel kunnen 
hoogstens leiden tot vermindering van het 
spiegeleffect of het spiegelbeeld.

Vandalismebestendige Spiegel
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44

32

80

40

32

40

Muurhaak

82 8260 01005 

82 8260 01007 

Muurhaak antisuïcidaal

Dubbele muurhaak antisuïcidaal

De muurhaken 82 8260 01005 en 01007 
hebben een speciale bevestigingsconsole 
waarin de muurhaak vastgeklikt wordt. Als 
bevestigingspunt voor zelfmoordpogingen 
zijn deze muurhaken dus niet geschikt  
omdat ze bij de minste overbelasting uit de 
bevestigingsconsole klikken. Hermontage 
is steeds mogelijk.
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Muurhaak

82 8260 00060 

82 8260 01008  
82 8260 01009 

Klaphaakje, antisuïcidaal
niet demonteerbaar

82 8260 01008 (Wandhaakje kort) 
82 8260 01009 (Wandhaakje lang)

Antisuïcidale uitvoering door herbruikbare 
klipbevestiging

8

44

55,55

6

44

56

44

81
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Notities





 

Franz Schneider 
Brakel GmbH + Co KG

Nieheimer Straße 38 
33034 Brakel 
Duitsland
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