
Elegante transparantie: 
Sensys scharnier voor glastoepassingen



De geïntegreerde demping garan-
deert een zachte, veilige sluiting 
van fragiele glazen deuren.

Sensys voor glastoepassingen  
combineert hoogwaardig design 
met geweldige functionaliteit.

Combineer Sensys voor glastoe-
passingen probleemloos met alle 
andere Sensys producten. 

De praktische positioneerhulp 
maakt een exact passende mon-
tage van pot en montageplaat 
mogelijk.

Functionaliteit en esthetiek perfect gecombineerd:
Meubels met glazen elementen brengen een vleugje  
elegantie in elke woonruimte. Het Sensys scharnier voor 
glastoepassingen zorgt met zijn slanke lijmvlakken voor  
een perfect puristisch uiterlijk. Van chique glazen vitrine-
kasten tot moderne materiaalcombinaties van glas en  
hout – het scharnier harmonieert stijlvol bij de algehele  

 
uitstraling van het meubel. Dankzij de lijmmontage kunt  
u ook buitengewoon frontendesign op overtuigende wijze 
realiseren. 

Sensys voor glastoepassingen biedt vanzelfsprekend ook  
de bekende comfortabele functies van Sensys.  

Sensys met geïntegreerde demping voor glastoepassingen
	Overzicht
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Toepassingen met kastzijde en deur van glas

Deurpositie Openingshoek Toepassing gesloten deur Toepassing geopende deur Pagina

Voorliggend met 
deuroversteek
Voorliggend
Voorliggend met voeg

135° 4 - 5

Voorliggend
Voorliggend met voeg

110° 6 - 7

Binnenliggend 110° 8 - 9

Toepassingen met kastzijde van hout en deur van glas

Deurpositie Openingshoek Toepassing gesloten deur Toepassing geopende deur Pagina

Voorliggend
Voorliggend met voeg

135° 10 - 11

Voorliggend
Voorliggend met voeg

110° 12 - 13

Binnenliggend 165° 14 - 15

Sensys met geïntegreerde demping voor glastoepassingen
	Toepassingsoverzicht
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Toepassingen met kastzijde van glas en deur van hout

Deurpositie Openingshoek Toepassing gesloten deur Toepassing geopende deur Pagina

Voorliggend 110° 16 - 17

Binnenliggend 110° 18 - 19

Sensys met geïntegreerde demping voor glastoepassingen
	Toepassingsoverzicht
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Hett
CAD

 Sensys scharnier met geïntegreerde demping,  
 automatisch scharnier met opkliktechniek
 Behuizing voor lijmmontage (vereist voor de verbinding van het   
 scharnier met het glas)
 Montageplaat voor lijmmontage
 Lijmmontage met een geschikte door UV-licht uithardende lijm  
 (niet bijgeleverd)
 Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
 Voor glasdiktes 4 – 8 mm
 Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
 Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
 Geïntegreerde hoogteverstelling + 3 mm / - 3 mm

Sensys met geïntegreerde demping voor glastoepassingen
	Kastzijde glas / deur glas, voorliggende deur
	Openingshoek 135°

Sensys 8657i voor glastoepassingen, openingshoek 165°

 Voor gebruik met de behuizing voor lijmmontage  
 (moet apart worden besteld)
 Materiaal scharnierarm vernikkeld spuitgietzink / vernikkeld staal
 Materiaal scharnierpot vernikkeld spuitgietzink

Bestelnr. VE

9 134 989 50 st.

9 135 140 2 st.

Behuizing voor lijmmontage 

 Voor toepassing met Sensys 8645i / 8657i voor glastoepassingen
 Lijmvlak 28 x 59 mm
 Incl. schroef ter bevestiging van het scharnier
 Vernikkeld spuitgietzink

Bestelnr. VE

9 116 339 50 st.

9 116 092 2 st.

Montageplaat voor lijmmontage

 Lijmvlak 28 x 74 mm
 Vernikkeld spuitgietzink

Bestelnr. / montageplaatdikte D 10 mm VE

9 133 540 50 st.

9 133 536 2 st.

  Kunststof antraciet

Openingshoekbegrenzer voor Sensys 8657i

Uitvoering Bestelnr. VE

Begrenzing van 165° tot 90° of 135° 9 090 864 50 st.
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Hett
CAD

Sensys met geïntegreerde demping voor glastoepassingen
	Kastzijde glas / deur glas, voorliggende deur
	Openingshoek 135°

6

6
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Toepassingsvoorbeelden

6
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610
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Deur voorliggend met 11 mm deuroverstek
 Sensys 8657i voor glastoepassingen
 Behuizing voor lijmmontage 
 Montageplaat voor lijmmontage,  
 montageplaatdikte D 10 mm
 Openingshoekbegrenzing op 135°

Deur volledig voorliggend
 Sensys 8657i voor glastoepassingen
 Behuizing voor lijmmontage
 Montageplaat voor lijmmontage,  
 montageplaatdikte D 10 mm
 Openingshoekbegrenzing op 135°

Deur voorliggend met 2 mm voeg
 Sensys 8657i voor glastoepassingen
 Behuizing voor lijmmontage
 Montageplaat voor lijmmontage,  
 montageplaatdikte D 10 mm
 Openingshoekbegrenzing op 135°

Opmerkingen
 Toebehoren, zie pagina's 22 - 24
 Verwerkingshulp, zie pagina 24
 Technische informatie, montageaanwijzingen, zie pagina's 25 - 27
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Hett
CAD

 Sensys scharnier met geïntegreerde demping,  
 automatisch scharnier met opkliktechniek
 Behuizing voor lijmmontage (vereist voor de verbinding van het   
 scharnier met het glas)
 Montageplaat voor lijmmontage
 Lijmmontage met een geschikte door UV-licht uithardende lijm  
 (niet bijgeleverd)
 Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
 Voor glasdiktes 4 – 8 mm
 Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
 Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
 Geïntegreerde hoogteverstelling + 3 mm / - 3 mm

Sensys met geïntegreerde demping voor glastoepassingen
	Kastzijde glas / deur glas, voorliggende deur, montageplaat op de deur
	Openingshoek 110°

Sensys 8645i voor glastoepassingen, openingshoek 110°

 Voor gebruik met de behuizing voor lijmmontage  
 (moet apart worden besteld)
 Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
 Materiaal scharnierpot vernikkeld spuitgietzink

Bestelnr. VE

9 134 990 50 st.

9 135 141 2 st.

Behuizing voor lijmmontage 

 Voor toepassing met Sensys 8645i / 8657i voor glastoepassingen
 Lijmvlak 28 x 59 mm
 Incl. schroef ter bevestiging van het scharnier
 Vernikkeld spuitgietzink

Bestelnr. VE

9 116 339 50 st.

9 116 092 2 st.

Montageplaat voor lijmmontage

 Lijmvlak 28 x 74 mm
 Vernikkeld spuitgietzink

Bestelnr. / montageplaatdikte D 10 mm VE

9 133 540 50 st.

9 133 536 2 st.
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Hett
CAD

Sensys met geïntegreerde demping voor glastoepassingen
	Kastzijde glas / deur glas, voorliggende deur, montageplaat op de deur
	Openingshoek 110°
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Deur volledig voorliggend
 Sensys 8645i voor glastoepassingen
 Behuizing voor lijmmontage
 Montageplaat voor lijmmontage,  
 montageplaatdikte D 10 mm
 Montageplaat wordt op de deur,  
 scharnier op de kastzijde gemonteerd
 Opgelet: de deur draait bij het openen naast  
 de kast, plan voldoende vrije ruimte!

Deur voorliggend met 2 mm voeg
 Sensys 8645i voor glastoepassingen
 Behuizing voor lijmmontage
 Montageplaat voor lijmmontage,  
 montageplaatdikte D 10 mm
 Montageplaat wordt op de deur, scharnier op  
 de kastzijde gemonteerd
 Opgelet: de deur draait bij het openen naast  
 de kast, plan voldoende vrije ruimte!

Toepassingsvoorbeelden

Opmerkingen
 Toebehoren, zie pagina's 22 - 24
 Verwerkingshulp, zie pagina 24
 Technische informatie, montageaanwijzingen, zie pagina's 25 - 27
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Hett
CAD

 Sensys scharnier met geïntegreerde demping,  
 automatisch scharnier met opkliktechniek
 Behuizing voor lijmmontage (vereist voor de verbinding van het   
 scharnier met het glas)
 Montageplaat voor lijmmontage
 Lijmmontage met een geschikte door UV-licht uithardende lijm  
 (niet bijgeleverd)
 Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
 Voor glasdiktes 4 – 8 mm
 Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
 Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
 Geïntegreerde hoogteverstelling + 3 mm / - 3 mm

Sensys met geïntegreerde demping voor glastoepassingen
	Kastzijde glas / deur glas, binnenliggende deur
	Openingshoek 110°

Sensys 8645i voor glastoepassingen, openingshoek 110°

  Voor gebruik met de behuizing voor lijmmontage  
(moet apart worden besteld)

  Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
  Materiaal scharnierpot vernikkeld spuitgietzink

Bestelnr. VE

9 134 990 50 st.

9 135 141 2 st.

Behuizing voor lijmmontage 

 Voor toepassing met Sensys 8645i / 8657i voor glastoepassingen
 Lijmvlak 28 x 59 mm
 Incl. schroef ter bevestiging van het scharnier
 Vernikkeld spuitgietzink

Bestelnr. VE

9 116 339 50 st.

9 116 092 2 st.

Montageplaat voor lijmmontage

 Lijmvlak 28 x 74 mm
 Vernikkeld spuitgietzink

Bestelnr. / montageplaatdikte D 10 mm VE

9 133 540 50 st.

9 133 536 2 st.
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Hett
CAD

Sensys met geïntegreerde demping voor glastoepassingen
	Kastzijde glas / deur glas, binnenliggende deur
	Openingshoek 110°

6

16

4
2 6

85
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Deur binnenliggend met 2 mm voeg
 Sensys 8645i voor glastoepassingen
 Behuizing voor lijmmontage
 Montageplaat voor lijmmontage,  
 montageplaatdikte D 10 mm

Toepassingsvoorbeelden

Opmerkingen
 Toebehoren, zie pagina's 22 - 24
 Verwerkingshulp, zie pagina 24
 Technische informatie, montageaanwijzingen, zie pagina's 25 - 27
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Hett
CAD

 Sensys scharnier met geïntegreerde demping,  
 automatisch scharnier met opkliktechniek
 Behuizing voor lijmmontage (vereist voor de verbinding van het   
 scharnier met het glas)
 Lijmmontage met een geschikte door UV-licht uithardende lijm  
 (niet bijgeleverd)
 Montageplaat uit standaardassortiment, bijv. lineaire montageplaat
 Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
 Voor glasdiktes 4 – 8 mm
 Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
 Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
 Geïntegreerde hoogteverstelling + 2 mm / - 2 mm

Sensys met geïntegreerde demping voor glastoepassingen
	Kastzijde hout / deur glas, voorliggende deur
	Openingshoek 135°

Sensys 8657i voor glastoepassingen, openingshoek 165°

  Voor gebruik met de behuizing voor lijmmontage  
(moet apart worden besteld)

 Materiaal scharnierarm vernikkeld spuitgietzink / vernikkeld staal
 Materiaal scharnierpot vernikkeld spuitgietzink

Bestelnr. VE

9 134 989 50 st.

9 135 140 2 st.

Behuizing voor lijmmontage 

 Voor toepassing met Sensys 8645i / 8657i voor glastoepassingen
 Lijmvlak 28 x 59 mm
 Incl. schroef ter bevestiging van het scharnier
 Vernikkeld spuitgietzink

Bestelnr. VE

9 116 339 50 st.

9 116 092 2 st.

  Kunststof antraciet

Openingshoekbegrenzer voor Sensys 8657i

Uitvoering Bestelnr. VE

Begrenzing van 165° tot 90° of 135° 9 090 864 50 st.

Lineaire montageplaat om aan te schroeven

  Voor schroeven met verzonken kop ø 3,5 x 16 mm
  Vernikkeld staal
 Alternatief kan een kruismontageplaat met montageplaatdikte  
 D 5 mm uit het standaardassortiment worden gebruikt, keuzemoge-  
 lijkheden zie pagina 21

Afstand rijboring LR mm
Bestelnr. / montageplaatdikte D mm

VE
5,0

20 9 075 097 50 st.
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Hett
CAD

Sensys met geïntegreerde demping voor glastoepassingen
	Kastzijde hout / deur glas, voorliggende deur
	Openingshoek 135°
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Deur volledig voorliggend
 Sensys 8657i voor glastoepassingen
 Behuizing voor lijmmontage
 Lineaire montageplaat, dikte D 5 mm
 Openingshoekbegrenzing op 135° 

Deur voorliggend met 2 mm voeg
 Sensys 8657i voor glastoepassingen
 Behuizing voor lijmmontage
 Lineaire montageplaat, dikte D 5 mm
 Openingshoekbegrenzing op 135° 

Toepassingsvoorbeelden

Opmerkingen
 Toebehoren, zie pagina's 22 - 24
 Verwerkingshulp, zie pagina 24
 Technische informatie, montageaanwijzingen, zie pagina's 25 - 27

Opmerking:
Bij toepassing van kruismontageplaat LR37 ligt de aanschroefpositie 50 mm van de kastvoorkant
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Hett
CAD

 Sensys scharnier met geïntegreerde demping uit het standaard- 
 assortiment, automatisch scharnier met opkliktechniek
 Montageplaat voor lijmmontage
	Lijmmontage met een geschikte door UV-licht uithardende lijm  
 (niet bijgeleverd)
 Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
 Voor glasdiktes 4 – 8 mm
 Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
 Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
 Geïntegreerde hoogteverstelling + 3 mm / - 3 mm

Sensys met geïntegreerde demping voor glastoepassingen
	Kastzijde hout / deur glas, voorliggende deur, montageplaat op de deur
	Openingshoek 110°

Sensys 8645i, scharnierbasis B 3 mm, openingshoek 110°

  Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
  Materiaal scharnierpot vernikkeld staal
  bijv. pot om aan te schroeven, zie voor meer bevestigingsvarianten  

pagina 21

Montageplaat voor lijmmontage

 Lijmvlak 28 x 74 mm
 Vernikkeld spuitgietzink

Bestelnr. / montageplaatdikte D 10 mm VE

9 133 540 50 st.

9 133 536 2 st.

Potaanduiding Boorbeeld mm Bestelnr. VE

TH 52 52 x 5,5 9 073 606 50 st.

TB 52 45 x 9,5 9 073 618 50 st.

TS 52 48 x 6 9 073 630 50 st.
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Hett
CAD

Sensys met geïntegreerde demping voor glastoepassingen
	Kastzijde hout / deur glas, voorliggende deur, montageplaat op de deur
	Openingshoek 110°
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Deur volledig voorliggend
 Sensys 8645i, basis B 3 mm
 Montageplaat voor lijmmontage,  
 montageplaatdikte D 10 mm
 Montageplaat wordt op de deur,  
 scharnier op de kastzijde gemonteerd
	Opgelet: de deur draait bij het openen naast  
 de kast, plan voldoende vrije ruimte! 

Deur voorliggend met 2 mm voeg
 Sensys 8645i, basis B 3 mm
 Montageplaat voor lijmmontage,  
 montageplaatdikte D 10 mm
 Montageplaat wordt op de deur, scharnier op  
 de kastzijde gemonteerd
	Opgelet: de deur draait bij het openen naast  
 de kast, plan voldoende vrije ruimte! 

Opmerkingen
 Toebehoren, zie pagina's 22 - 24
 Verwerkingshulp, zie pagina 24
 Technische informatie, montageaanwijzingen, zie pagina's 25 - 27

Toepassingsvoorbeelden



14 www.hettich.com

Hett
CAD

D

 Sensys scharnier met geïntegreerde demping, automatisch scharnier  
 met opkliktechniek
 Behuizing voor lijmmontage (vereist voor de verbinding van het   
 scharnier met het glas)
 Lijmmontage met een geschikte door UV-licht uithardende lijm  
 (niet bijgeleverd)
 Montageplaat uit het standaardassortiment
 Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
 Voor glasdiktes 4 – 8 mm
 Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
 Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
 Hoogteverstelling m.b.v. slobgat + 3 mm / - 3 mm

Sensys met geïntegreerde demping voor glastoepassingen
	Kastzijde hout / deur glas, binnenliggende deur
	Openingshoek 165°

Sensys 8657i voor glastoepassingen, openingshoek 165°

 Voor gebruik met de behuizing voor lijmmontage   
 (moet apart worden besteld)
 Materiaal scharnierarm vernikkeld spuitgietzink / vernikkeld staal
 Materiaal scharnierpot vernikkeld spuitgietzink

Bestelnr. VE

9 134 989 50 st.

9 135 140 2 st.

Adapterplaat en parallelle adapter

 Parallelle adapter afstand D 8 mm wordt op adapterplaat afstand  
 D 0 mm gemonteerd om de vereiste afstand te bereiken
 Parallelle adapter incl. bevestigingsschroef
 Vernikkeld spuitgietzink
 bijv. met voorgemonteerde euroschroeven aan de adapterplaat,  
 zie voor meer bevestigingsvarianten pagina 21

Uitvoering Bestelnr. VE

Adapterplaat 9 106 986 50 st.

Parallelle adapter 9 072 537 50 st.

Behuizing voor lijmmontage 

 Voor toepassing met Sensys 8645i / 8657i voor glastoepassingen
 Lijmvlak 28 x 59 mm
 Incl. schroef ter bevestiging van het scharnier
 Vernikkeld spuitgietzink

Bestelnr. VE

9 116 339 50 st.

9 116 092 2 st.
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Hett
CAD

Sensys met geïntegreerde demping voor glastoepassingen
	Kastzijde hout / deur glas, binnenliggende deur
	Openingshoek 165°
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Deur binnenliggend
 Sensys 8657i voor glastoepassingen
 Behuizing voor lijmmontage
 Montageplaat, afstand D 8 mm

Deur binnenliggend met 2 mm terugsprong
 Sensys 8657i voor glastoepassingen
 Behuizing voor lijmmontage
 Montageplaat, afstand D 8 mm

Toepassingsvoorbeelden

Opmerkingen
 Toebehoren, zie pagina's 22 - 24
 Verwerkingshulp, zie pagina 24
 Technische informatie, montageaanwijzingen, zie pagina's 25 - 27
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Hett
CAD

 Sensys scharnier met geïntegreerde demping uit het standaard- 
 assortiment, automatisch scharnier met opkliktechniek
 Montageplaat voor lijmmontage
 Lijmmontage met een geschikte door UV-licht uithardende lijm  
 (niet bijgeleverd)
 Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
 Voor glasdiktes 4 – 8 mm
 Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
 Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
 Geïntegreerde hoogteverstelling + 3 mm / - 3 mm

Sensys met geïntegreerde demping voor glastoepassingen
	Kastzijde glas / deur hout, voorliggende deur
	Openingshoek 110°

Sensys 8645i, scharnierbasis B 12,5 mm, openingshoek 110°

  Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
  Materiaal scharnierpot vernikkeld staal
  bijv. pot om aan te schroeven, zie voor meer bevestigingsvarianten  

pagina 21

Potaanduiding Boorbeeld mm Bestelnr. VE

TH 52 52 x 5,5 9 073 605 50 st.

TB 52 45 x 9,5 9 073 617 50 st.

TS 52 48 x 6 9 073 629 50 st.

Montageplaat voor lijmmontage

 Lijmvlak 28 x 74 mm
 Vernikkeld spuitgietzink

Bestelnr. / montageplaatdikte D 10 mm VE

9 133 538 50 st.

9 133 534 2 st.
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Hett
CAD

Sensys met geïntegreerde demping voor glastoepassingen
	Kastzijde glas / deur hout, voorliggende deur
	Openingshoek 110°
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Deur voorliggend
 Sensys 8645i, basis B 12,5 mm
 Montageplaat voor lijmmontage,  
 montageplaatdikte D 10 mm

Toepassingsvoorbeelden

Opmerkingen
 Toebehoren, zie pagina's 22 - 24
 Verwerkingshulp, zie pagina 24
 Technische informatie, montageaanwijzingen, zie pagina's 25 - 27
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Hett
CAD

 Sensys scharnier met geïntegreerde demping uit het standaard- 
 assortiment, automatisch scharnier met opkliktechniek
 Montageplaat voor lijmmontage
 Lijmmontage met een geschikte door UV-licht uithardende lijm  
 (niet bijgeleverd)
 Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
 Voor glasdiktes 4 – 8 mm
 Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
 Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
 Geïntegreerde hoogteverstelling + 3 mm / - 3 mm

Sensys met geïntegreerde demping voor glastoepassingen
	Kastzijde glas / deur hout, binnenliggende deur
	Openingshoek 110°

Sensys 8645i, scharnierbasis B 3 mm, openingshoek 110°

 Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
	Materiaal scharnierpot vernikkeld staal
	bijv. pot om aan te schroeven, zie voor meer bevestigingsvarianten  
 pagina 21

Potaanduiding Boorbeeld mm Bestelnr. VE

TH 52 52 x 5,5 9 073 606 50 st.

TB 52 45 x 9,5 9 073 618 50 st.

TS 52 48 x 6 9 073 630 50 st.

Montageplaat voor lijmmontage

 Lijmvlak 28 x 74 mm
 Vernikkeld spuitgietzink

Bestelnr. / montageplaatdikte D 10 mm VE

9 133 540 50 st.

9 133 536 2 st.
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Hett
CAD

Sensys met geïntegreerde demping voor glastoepassingen
	Kastzijde glas / deur hout, binnenliggende deur
	Openingshoek 110°
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Deur binnenliggend
 Sensys 8645i, basis B 3 mm
 Montageplaat voor lijmmontage,  
 montageplaatdikte D 10 mm

Toepassingsvoorbeelden

Opmerkingen
 Toebehoren, zie pagina's 22 - 24
 Verwerkingshulp, zie pagina 24
 Technische informatie, montageaanwijzingen, zie pagina's 25 - 27
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Hett
CAD

  Automatisch scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
  Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
  Voor deurdikte 15 - 24 mm
  Potdiameter 35 mm
  Potdiepte 12,8 mm
  Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
  Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
  Hoogteverstelling via montageplaat
  Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
  Materiaal scharnierpot vernikkeld staal

volledig  
voorliggend

half voorliggend 

Potmontage Boorbeeld
Bevestigings-
boring ø x D mm

Basis B 12,5 mm Basis B 3 mm VE

om aan te schroeven 
TH 52

C
5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 073 605 9 073 606 50 st.

om in te drukken 
TH 53

ø 10 x 11 9 073 608 9 073 609 50 st.

snelle montage Fix 
THS 55

ø 10 x 6 9 073 614 9 073 615 50 st.

met voorgemonteerde spreidmoffen 
TH 58

ø 10 x 11 9 073 686 9 073 687 50 st.

om aan te schroeven 
TB 52

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

- 9 073 617 9 073 618 50 st.

om in te drukken 
TB 53

ø 8 x 11 9 073 620 9 073 621 50 st.

snelle montage Fix 
TB 55

ø 8 x 6 9 073 626 9 073 627 50 st.

met voorgemonteerde spreidmoffen 
TB 58

ø 8 x 11 9 073 689 9 073 690 50 st.

om aan te schroeven 
TS 52

C
6

ø 35  
48

ø x T 

- 9 073 629 9 073 630 50 st.

om in te drukken 
TS 53

ø 10 x 11 9 073 632 9 073 633 50 st.

snelle montage Fix 
THS 55

ø 10 x 6 9 073 614 9 073 615 50 st.

met voorgemonteerde spreidmoffen 
TS 58

ø 10 x 11 9 073 692 9 073 693 50 st.

Sensys 8645i, openingshoek 110°

Snelmontagepotscharnier met geïntegreerde demping
	Sensys 8645i
	Openingshoek 110°
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Hett
CAD

Kruismontageplaat met vooraf gemonteerde spaanplaatschroeven

LR

D

12,5

  Voor boringen max. ø 2,5 mm
  Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
  Gatenafstand 32 mm
  Excenter-hoogteverstelling ± 2 mm
  Vernikkeld staal

Afstand rijboring LR mm
Bestelnr. / montageplaatdikte D mm

VE
5,0

37 9 075 088 50 st.

Afstand rijboring LR mm
Bestelnr. / montageplaatdikte D mm

VE
5,0

37 9 075 083 50 st.

Afstand rijboring LR mm
Bestelnr. / montageplaatdikte D mm

VE
5,0

37 9 075 078 50 st.

Kruismontageplaat met vooraf gemonteerde euroschroeven

LR

ø 5 x 12

D   Voor boringen ø 5 x 12 mm
  Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
  Gatenafstand 32 mm
  Excenter-hoogteverstelling ± 2 mm
  Vernikkeld staal

Snelmontagepotscharnier
	Montageplaten Systeem 8099 met excenter-hoogteverstelling
	Voor Sensys en Intermat

Kruismontageplaat met spreidmoffen en speciale schroeven

LR

ø 10 x 12

D   Voor boringen ø 10 x 12 mm
  Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
  Gatenafstand 32 mm
  Excenter-hoogteverstelling ± 2 mm
  Vernikkeld staal

Adapterplaat voor parallelle adapter

LR

D   Voor de verbinding van parallelle adapters
  Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
  Voor toepassing in rijboring 28 of 37 mm
  Toepassing alleen met opgeschroefde adapter mogelijk
  Gatenafstand 32 mm
  Hoogteverstelling m.b.v. slobgaten ± 3 mm (varianten om te  

schroeven / met voorgemonteerde euroschroeven)
  Hoogteverstelling m.b.v. slobgaten ± 2 mm (variant met spreidmoffen)
  Vernikkeld spuitgietzink

Soort montage Bevestigingsboring ø x D mm
Bestelnr. / montageplaatdikte D mm

VE
0,0

om vast te schroeven met platkopschroeven ø 4,5 x 16 mm - 9 106 989 50 st.

met voorgemonteerde euroschroeven ø 5 x 12 9 106 986 50 st.

met spreidmoffen ø 10 x 12 9 106 983 50 st.
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Afdekkap voor Sensys scharnierarm

  Te gebruiken met Sensys scharnieren, behalve 8657i / 8657 / 8687
  Afdekkappen zijn op aanvraag leverbaar met individueel logo
  Vernikkeld staal

Uitvoering Bestelnr. VE

neutraal 9 088 249 50 st.

indruk van Hettich-logo 9 088 250 50 st.

Afdekkap voor Sensys scharnierpot

  Te gebruiken voor scharnieren met pot in Sensys-design
  Te gebruiken voor alle bevestigingsvarianten behalve Fix en vooraf 

gemonteerde houtschroef
  Vernikkeld staal

Uitvoering Bestelnr. VE

voor TH / TS 9 088 251 50 st.

voor TB 9 088 252 50 st.

Afdekkap voor Sensys scharnierarm 165°

  Te gebruiken met Sensys scharnieren 8657i, 8657, 8687
  Afdekkappen met individuele opdruk zijn op aanvraag leverbaar
  Kunststof antraciet

Uitvoering Bestelnr. VE

neutraal 9 099 870 50 st.

opdruk van Hettich-logo 9 099 871 50 st.

Snelmontagepotscharnier
	Sensys
	Toebehoren
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Openingsdemping voor Sensys scharnier 165° openingshoek

  Te gebruiken met Sensys scharnier 8657i
  Kan niet worden gecombineerd met openingshoekbegrenzer
  Kunststof antraciet 

Aanslagsoort Bestelnr. VE

volledig voorliggend 9 100 037 50 st.

half voorliggend 9 100 116 50 st.

Snelmontagepotscharnier
	Sensys
	Toebehoren

Openingshoekbegrenzer voor Sensys 8645i

  Ter verkleining van de openingshoek van deuren bij kasten met  
aangrenzende delen

	 Beschadigingen aan het front worden hierdoor voorkomen
  Ook te gebruiken voor scharnieren zonder demping / zonder  

automatische sluiting
  Kunststof wit
  Montageaanwijzingen, zie Technische informatie

Uitvoering Bestelnr. VE

Begrenzing van 110° tot 85° 9 072 540 50 st.

Openingshoekbegrenzer voor Sensys 8657i

  Ter verkleining van de openingshoek van deuren bij kasten met  
aangrenzende delen

	 Beschadigingen aan het front worden hierdoor voorkomen
  Ook te gebruiken voor scharnieren zonder demping / zonder  

automatische sluiting
  Kunststof antraciet
  Montageaanwijzingen, zie Technische informatie

Uitvoering Bestelnr. VE

Begrenzing van 165° tot 105° of 120° 9 090 756 50 st.

Openingshoekbegrenzer voor Sensys 8657i

  Ter verkleining van de openingshoek van deuren bij kasten met  
aangrenzende delen

	 Beschadigingen aan het front worden hierdoor voorkomen
  Ook te gebruiken voor scharnieren zonder demping / zonder automa-

tische sluiting
  Kunststof antraciet
  Montageaanwijzingen, zie Technische informatie

Uitvoering Bestelnr. VE

Begrenzing van 165° tot 90° of 135° 9 090 864 50 st.
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Positioneerhulp voor montageplaat voor lijmmontage

 Voor positionering van de montageplaat voor lijmmontage bij het lijmen
 De vereiste lijmmaat kan van 2 tot 80 mm per millimeter worden   
 ingesteld
 Kunststof antraciet

Bestelnr. VE

9 227 397 1 st.

Snelmontagepotscharnier
	Sensys
	Toebehoren

Positioneerhulp voor behuizing voor lijmmontage

 Voor positionering van de behuizing voor lijmmontage bij het lijmen
 De vereiste lijmmaat kan van 2 tot 30 mm per millimeter worden   
 ingesteld
 Kunststof antraciet

Bestelnr. VE

9 134 988 1 st.
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Aantal scharnieren per deur
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Deurbreedte ≤ 600Het aantal scharnieren per deur wordt 
bepaald door een aantal factoren als breedte, 
hoogte, gewicht en materiaal van de deur.  
 
De in de praktijk voorkomende factoren ver-
schillen per geval. Daarom moet het aantal 
scharnieren op de afbeelding slechts als 
richtwaarde worden gezien. In geval van 
twijfel moet er een proefaanslag worden uit-
gevoerd en het aantal scharnieren eventueel 
worden aangepast. Om stabiliteitsredenen 
moet de afstand X tussen de scharnieren 
altijd zo groot mogelijk worden gekozen. 
Afstand X moet minimaal 280 mm zijn. 

Technische informatie
	Sensys
	Verwerkingsinstructies

Definitie van lijm
De keuze van de lijm is afhankelijk van het gekozen materiaal. Lijmverbindingen met glas worden bijv. vaak op basis van door UV-licht uithardende lijm-
soorten gemaakt. Het is echter niet altijd mogelijk om dit type lijm te gebruiken, bijv. op basis van een beperkte lichtdoorlaatbaarheid van sommige glas-
soorten. In dergelijke gevallen moeten andere geschikte lijmsoorten worden gebruikt, bijv. tweecomponentenlijm. 

Lijmmethode  
Afhankelijk van de gekozen lijm moet de geschikte lijmmethode correct worden uitgevoerd. Zo moet bij lijmverbindingen met door UV-licht uithardende 
lijmsoorten niet alleen rekening worden gehouden met de netheid van de lijmvlakken, maar onder andere ook met de afstand en het stralenbereik van de 
UV-lichtbron, de belichtingsduur en de temperatuur van de te lijmen materialen en de omgevingstemperatuur. 

Stabiliteit van de lijmverbinding op de lange termijn
Invloeden als temperatuur, vocht, overmatige statische of dynamische belasting (bijvoorbeeld door zware deuren) kunnen de stabiliteit van een lijmverbin-
ding op de duur verslechteren. Het hieruit voortkomende risico van loslaten van de lijmverbinding moet derhalve vooraf worden ingeschat door degene die 
de lijmverbinding maakt. Gevaarlijke constructies moeten vermeden worden.

Conclusie
Door de vele invloedfactoren kan Hettich geen algemeen geldende uitspraak doen over lijmsoorten en lijmmethodes. Het vastlijmen van de adapter aan 
een glazen deur, inclusief de keuze van de geschikte lijm en de lijmmethode, mag uitsluitend door een vakman worden uitgevoerd, waarbij de deureigen-
schappen in acht dienen genomen te worden. 

Complexiteit van een lijmverbinding
Het maken van een duurzame en dus veilige lijmverbinding tussen beslag en meubelfront is van vele 
factoren afhankelijk, waarop Hettich geen invloed heeft. De verwerker dient derhalve absoluut reke-
ning te houden met de hieronder als voorbeeld genoemde factoren.

Diversiteit van materialen en oppervlakken voor meubelfronten
Één van de materialen die in de meubelbouw worden gelijmd, is bijvoorbeeld glas. Verschillende 
glassoorten kunnen echter zeer uiteenlopende eigenschappen hebben. Zo is er glas dat met folie 
is beplakt (soms ook spiegelfolie), composietglas (eventueel met folie die geen UV-licht doorlaat), 
gehard glas (veiligheidsglas) of ingekleurd floatglas. Verder is ook de aard van het oppervlak van 
invloed op de keuze van de lijm en de lijmmethode. Hier kunnen als voorbeelden gestructureerde, 
opgeruwde (gesatineerde) of gelakte oppervlakken worden genoemd. 

Complexiteit van een lijmverbinding

Planningsmaten

K

 

59

28

Lijmbeeld  
Behuizing voor lijmmontage 

 

K

 

74

28

Lijmbeeld  
Montageplaat voor lijmmontage
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Montage

1.

2.

Demontage

3.

1.

2.

Opdekverstelling

(+)

(-)

PZ2

Diepteverstelling

(+) (-)

PZ2

 Hoogteverstelling

(+)

(-)

PZ2

Montage scharnierpot

max. 2 Nm

Technische informatie
	Sensys
	Montageaanwijzingen
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Montage openingshoekbegrenzer voor scharnier zonder insprong 8657i

Montage openingshoekbegrenzer voor scharnier zonder insprong 8657i

90° 135°

Montage openingsdemping

� 90°

Montage openingshoekbegrenzer voor Sensys 8645i, Sensys 8639i W met schroevendraaier

SL 3,5

� 80°

Technische informatie
	Sensys
	Montageaanwijzingen
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Kwaliteit die aan alle eisen voldoet.

Kwaliteit die aan alle eisen voldoet 
De kwaliteit van de scharnieren wordt voortdurend gecontroleerd. Er 
wordt individueel rekening gehouden met de verschillende kwaliteits-
eisen van de markten en branches. Op de onderstaande afbeeldingen 
wordt ter verduidelijking het principe van enkele testprocedures 
getoond. 
 
Toepassingsgebied 
Scharnieren van Hettich zijn geschikt voor gebruik in woon-, keuken-, 
badkamer- en kantoormeubelen. 
 
Belastbaarheid 
De op de producten aangegeven kwaliteitsniveaus komen overeen met 
de eisen die in norm EN 15570 worden gesteld en voldoen aan de over-
belastingstests volgens het genoemde niveau. Voor meer informatie 
verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen. 

Corrosietest 
Scharnieren van Hettich voldoen aan de corrosie-eisen volgens EN ISO 
9227-2012 conform de testprocedure van 48 h neutrale zoutsproeibe-
proeving (NSS) evenals EN ISO 6270-2-2012 conform de testprocedure 
van 96 h condensatiewatertest met wisselende luchtvochtigheid en 
luchttemperatuur (AHT). 
 
Kwaliteitsborging 
De kwaliteitsborgingsprocessen voor Hettich scharnieren zijn gecertifi-
ceerd conform EN ISO 9001, cert.nr. DE8000209.

Duurtest

De deur wordt aan een vastgelegd aantal openings- en sluitbewegingen 
onderworpen.

G

F

Dichtslaan-test

De deur wordt 30° geopend en vanuit deze positie m.b.v. een omkeerrol 
dichtgeslagen met een valgewicht.

G

FG

FS

30°

Horizontale test

De deur wordt met een vastgelegde testkracht F te ver geopend.  
(deze test is alleen voor scharnieren met een openingshoek < 135°).

F

Verticale test

De deur wordt met een gedefinieerde extra belasting G belast en aan 
een vastgelegd aantal openings- en sluitbewegingen onderworpen.

F

G

F

Kwaliteitscriteria
	Potscharnieren
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Eén van onze bedrijfsprincipes is dat wij de verantwoor-
delijkheid op ons nemen voor het behoud van natuurlijke 
leefomstandigheden. Wettelijke voorschriften zien wij daar-
bij als minimumeisen. Naast het voldoen aan de wettelijke 
voorschriften, is de dagelijkse inzet van alle medewerkers 
noodzakelijk om in de eigen werkomgeving zuinig om te 
gaan met energie en grondstoffen, zodat aan de globale  
ecologische uitdagingen van de nabije toekomst kan worden 
voldaan. Een efficiënte omgang met energie en grondstoffen 
levert tevens een belangrijke bijdrage aan ons concurren-
tievermogen.

Al in 1992 werd het voor de gehele groep geldende mi-
lieuconcept opgesteld en sinds 1993 geven duurzaam-
heidsprincipes, milieubescherming en arbeidsveiligheid het 
desbetreffende kader voor een doelgerichte ontwikkeling 
van onze ondernemingsgroep. Van centrale betekenis zijn 
de sinds 1996 geïntroduceerde milieumanagementsystemen 
conform de Europese EMAS-verordening (Eco Management 
and Audit Scheme) inclusief ISO 14.001. Hiermee werd voor 
het herkennen en realiseren van efficiëntiepotentieel voor 
energie en grondstoffen evenals voor de juridische confor-
miteit een ambitieuze doelstelling geïmplementeerd. Maar 
de resultaten mogen gezien worden.

Projecten die het milieu ontzien
Ons milieumanagement wordt gekenmerkt door innovatie-
ve projecten. Zo ligt de primaire energiebehoefte van onze 
nieuwe productiehallen bijvoorbeeld tot wel 75 % onder de 
bouwtechnische eisen. Door een voorbeeldig, uitgebreid ge-
bruik van hout bij onze gebouwen stimuleren wij de toepas-
sing van hernieuwbare bouwmaterialen die de grondstoffen 
ontzien en waarin grote hoeveelheden van het broeikasgas 
CO2 uit de atmosfeer zijn gebonden in de voorafgaande 
groei van de bomen.

Met drie nieuwe, technisch verschillende voertuigen tes-
ten wij sinds 2015 de geschiktheid van elektrisch vervoer 
onder verschillende gebruiksomstandigheden. Bij onze 
Indische productievestiging worden zware metalen d.m.v. 
een innovatief proces met behulp van levende algen uit 
het afvalwater geabsorbeerd. Bij onze productievestiging in 
China voorziet een zonne-installatie het woonhuis van de 
medewerkers en de kantine van warm water.

Successen
Bij de productie van onze uittrekbare ladegeleiders en onze 
schuifladesystemen in de vestiging Kirchlengern-Bünde 
konden bijvoorbeeld tussen 1997 en 2015 de volgende mili-
euvriendelijke besparingen worden behaald:

 specifiek waterverbruik 45 %
 specifiek stroomverbruik 10 %
 specifiek warmteverbruik 73 %
 specifieke CO2-emissie 30 %

Diverse onderscheidingen geven blijk van onze inzet voor 
het milieu. In 2009 werd ons energieneutraal gebouwde 
Hettich-forum door de Europese commissie op nationaal 
niveau onderscheiden met de Green Building Award. In 
2016 hebben wij voor een meer dan 20 jaar lopend mili-
eubewustmakingsproject de duurzaamheidsprijs gewonnen 
van de milieustichting van de Oostwestfaalse economie.

Wij vergroten onze inzet voor het milieu aantoonbaar –  
door het wereldwijd strengste milieumanagementsysteem EMAS.
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