
CHRONO INVISION PRO

Verdektliggend scharnier voor hoge gewichten
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Algemene kenmerken
• Het Chrono Invision Pro scharnier voor aluminium ramen is onzichtbaar wanneer het raam 

gesloten is.
• Chrono Invision Pro is beschikbaar voor zowel een kadergroef van 14/18 mm als een 

kadergroef van 10/14 mm.
• Uitwisselbaar met Chrono Standaard, Plus en Safe.
• Zeer hoog draagvermogen: 

 - RAL GZ607/3 gekeurd tot 170 kg vleugelgewicht voor alle raamformaten.
 - RAL GZ607/3 gekeurd tot 200 kg vleugelgewicht voor raamdeurformaten.

• Chrono Invision Pro Safe is gekeurd met 2 SKG-sterren door het SKG-instituut.
• Afhankelijk van het profi elsysteem kan Chrono Invision Pro toegepast worden 

voor barrièrevrije oplossingen.

Voordelen Chrono Invision Pro
• Verdektliggende oplossing.
• Snelle montage: 

 - Klembaar in Euronutprofi elen.
 - Eenvoudige regeling.

• Uitgekiende, veilige draaibeweging:
 - Maximale openingshoek instelbaar op 90° of 105°.
 - Veilig voor de vingers: beperkte ruimte tussen kader en vleugel (±5 mm bij 90°).
 - Maximaal behoud van de lichtmaat.

• Uithefbeveiliging: beveiliging van de onderscharnier tegen het uitheffen van het raam 
in kipstand.

• Inbraakwerende vergrendeling van de schaar.
• Vervaardigd uit hoogwaardige roestvrije materialen.

Draai-kip

Regeling Chrono Invision Pro scharnieren
• Regeling:

 - Onderscharnier:
 ◦ Traploos horizontaal en verticaal regelbereik van ± 1.5 mm.
 ◦ Verstelbaar zonder het lossen van schroeven en zonder het uitnemen van de vleugel.
 ◦ Regelbare remweerstand bij het opendraaien van het raam.

 - Bovenscharnier en schaar:
 ◦ Horizontaal regelbereik van +2 mm/-4 mm voor draai-kipramen en kip-draairamen.
 ◦ Horizontaal regelbereik van +3 mm/-3 mm voor draairamen.
 ◦ Aandrukregeling van ± 0.8 mm.
 ◦ Extra vergrendeling voor een optimale wind- en waterdichtheid en inbraakwering.
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