
Шарнір з ідеальним демпфуванням та 
досконалим дизайном форм: Sensys



Sensys
Короткий огляд переваг

Можливість зміщення 
накладок + 2 мм з об-
меженням упору для 
ідеального вигляду без 
зайвих щілин

Ідеальний дизайн за-
вдяки повній суміснос-
ті шарніра і монтажної 
пластини

Монтажна пластина 
може використовува-
тися з шарнірами серії 
Intermat

Регулювання по ви-
соті ± 2 мм за допо-
могою ексцентрика 
значно заощаджує 
час

Регулювання по глибині 
+3/-2 мм для регулювання 
дверцят з точністю до мі-
ліметра, для цього двер-
цята просто зміщуються 
в потрібному напрямку

Високоякісна система 
демпфування Silent System 
вбудована в просторі для 
шарніра таким чином, що 
вона зовсім непомітна.

Незначна глибина 
чашки: 12,8 мм

Елегантна декоративна 
панель для шарнірної 
чашки



Досконалий дизайн форм



40°C

5°C

20°C

Унікальний кут 
притягнення від 35°

Ідеальне зачинення 
і демпфування в 
особливо великому 
температурному 
діапазоні від +5 °C 
до +40 °C, а також 
для великих і важких 
дверей



Дуже гарна характеристика демпфування 
для великих, важких і малих дверей 
(наприклад, для розміру 60 x 90 см 
потрібні лише два шарніри, а для розміру 
60 x 200 см – лише чотири шарніри)

Вузькі щілини

Монтаж без інструментів

Схована кнопка розблокування

Мінімальний відступ дверей



5° 10° 15°

Winkel

20°

Огляд асортименту чашкових шарнірів для швидкого монтажу
Sensys з вбудованою системою демпфування і доповнювальним 
асортиментом Intermat*

Sensys 8645i
Кут відкривання 110°
для дверцят товщиною до 22 мм

Sensys 8639i
Кут відкривання 95°
для дверцят товщиною до 28 мм

Sensys 8639i W30
Кут відкривання 95°
для кутових упорів 30°

Sensys 8639i W45
Кут відкривання 95°
для кутових упорів 45°

Кутовий перехідник 
для хрестоподібних 
монтажних пластин
·  Для використання 
кутових упорів

·  Кутовий перехідник 5° 
може встановлюватися 
на інші кутові перехід-
ники

·  Рекомендується вико-
нати пробний упор

·  Цинкове литво під 
тиском, нікельоване

Winkel



8 mm 12 mm 22 mm
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Distanz D

Sensys 8639i W90
Кут відкривання 95°
для кутових упорів 90°

Sensys 8638i
Кут відкривання 95°
для алюмінієвих дверей рамної конструкції

Intermat 9956
Кут відкривання 165°;
з чашкою під Sensys

Intermat 9930
Кут відкривання 50°/65°
для дверей кутових шаф; з чашкою під Sensys

*Можна придбати також без вбудованої системи демпфування.

Паралельний перехідник 
для хрестоподібних 
монтажних пластин
·  Для збільшення відстані між 
монтажними пластинами до 
максимум 22 мм

·  В комплект входить гвинт 
для кріплення

·  Рекомендується виконати 
пробний упор

·  Цинкове литво під тиском, 
нікельоване

Лише в поєднанні з монтажними 
пластинами System 9000 K

Distanz D



Sensys з вбудованою 
системою демпфування 
Silent System

Монтажна пластина Sensys
Для різноманітного використання



Intermat без системи 
демпфування

Система монтажних пластин – різноманітні можливості

·  Сумісність: може також використовуватися для 
всіх шарнірів швидкого монтажу Intermat

·  Економність: чітко організоване виробництво 
заощаджує кошти

·  Різноманітність: завдяки різноманітним шарнірам 
можна створювати особливі меблеві програми
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Sensys
Програма монтажних пластин

Distanz D

Патентована хресто-
подібна монтажна 
пластина Hettich 
Direkt з напрямними 
цапфами і спеціаль-
ними гвинтами

Distanz D

Паралельний перехідник для хрес-
топодібних монтажних пластин
Лише в поєднанні з монтажними плас-
тинами System 9000 K

8 мм 12 мм 22 мм

Хрестоподібна 
монтажна пластина 
з попередньо змон-
тованими гвинтами 
для деревостружко-
вих плит

Distanz D

Хрестоподібна 
монтажна пластина 
з попередньо змон-
тованими гвинтами 
типу Євро

Distanz D

Хрестоподібна 
монтажна пластина 
з попередньо змон-
тованими гвинтами 
типу Євро

Distanz D

Хрестоподібна 
монтажна пластина 
з розтискними і спе-
ціальними гвинтами

Distanz D

Монтажна пластина 
Face Frame System 
8000 для пригвинчу-
вання

Distanz D

Лінійна монтажна 
пластина для 
пригвинчування

Лінійна монтажна 
пластина для 
пресування

Distanz D

Distanz D
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Схеми отворів

TH 52  для пригвинчування
TH 53  для пресування
TH 54  швидкий монтаж Flash
TH 55  швидкий монтаж Fix

TB 52  для пригвинчування
TB 53  для пресування
TB 54  швидкий монтаж Flash
TB 55  швидкий монтаж Fix

TS 52  для пригвинчування
TS 53  для пресування
TS 54  швидкий монтаж Flash
TS 55  швидкий монтаж Fix

Sensys
Програма шарнірних чашок

Різноманітні варіанти чашок

Для пригвин-
чування

Для пресу-
вання

Швидкий 
монтаж Flash

Швидкий 
монтаж без 
інструментів 
Fix
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Якість, яка відповідає високим вимогам

Чашкові шарніри
Критерії якості

Горизонтальна перевірка
Двері відкриваються з певним контрольним 
зусиллям F на кут, який перевищує максималь-
но допустимий. (Ця перевірка виконується лише 
для шарнірів з кутом відкривання < 135°.)

Перевірка з тривалим навантаженням
Двері перевіряються протягом певної кількості 
циклів відкривання і закривання.

Вертикальна перевірка
Двері навантажуються певним додатковим ван-
тажем G і проходять перевірку протягом певної 
кількості циклів відкривання і закривання.

Перевірка з зачиненням дверей з зусиллям
Двері відчиняються на 30° і з цього положення 
зачиняються з зусиллям падіння через поворот-
ний ролик.

Якість шарнірів безперервно контролюється. Дуже 
різноманітні вимоги до якості залежно від конкретних 
країн та галузей економіки враховуються індивідуаль-
но. Наприклад, на малюнках нижче показані принци-
пові схеми конкретних процесів контролю якості.
Діапазон застосування
Шарніри Hettich можуть використовуватися в меблях 
для житлових кімнат, кухонь, ванних кімнат та офісів, 
тобто вдома і на роботі.
Навантажуваність
Вказаний на виробах рівень якості відповідає вимо-

гам EN 15570 і виконує перевірки на навантажува-
ність за вказаним рівнем. Додаткову інформацію ми 
охоче надамо на запит.
Перевірка на стійкість до корозії
Шарніри Hettich виконують вимоги стійкості до коро-
зії згідно з EN 15570 за методикою випробувань 72 
години тесту з конденсованою вологою за EN 6270.
Забезпечення якості
Процеси забезпечення якості шарнірів Hettich 
сертифіковано за EN ISO 9001, № сертифікату 
DE8000209.
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... без інструментів

Sensys
Справжній комфорт процесів встановлення і монтажу

·  Схована кнопка 
розблокування

·  Розблокування без 
інструментів, достатньо 
легкого натиску пальцем

·  Ергономічний рух

Швидкий монтаж та демонтаж …
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Регулювання по висоті

Регулювання по глибиніЗміщення накладок

Регулювання по висоті за допомогою 
ексцентрика суттєво заощаджує час



www.hettich.com


