
Load Release 
solutions
for care institutions

Safety in healthcare

Parts LRS gliders

An alternative solution for the Load Release 
System, are Load Release Gliders. The 
system will release the gliders from the rail 
when the curtain IS subjected to sudden 
peak load. The curtain rail will linger.

The gliders are provided with a flexible, yet 
firm gliding foot and rotate freely in the 
gliding channel. In daily use, the LRS gliders 
will behave as ordinary gliders. However, 
when exposed to sudden and/or high loads, 
the LRS glider is designed to be released 
from the curtain track and prevents the rail 
from being pulled out of the ceiling.

Load Release glides are applicable on rail 
types 4100, 4200, 4301, 5100 and 4700 
series, and are not used in combination 
with the LRS system.

Use 

There are 2 types of gliders, the red and 
the gray glider. The gray glider comes out 
of the rail more easily than the red one. 
This depends on several factors, more 
information about the LRS gliders can be 
found on our website www.goelst.com.

Technical specifications are subject to change without prior notice. 

Load Release 
Gliders
safety in healthcare

•  Prevents from damage to the curtains.

•  In emergency situations, the curtains can be 
pulled from the rail.

•  Prevents the curtain-rail from being pulled from 
its mounting.

•   Reduced risk of successful suicide by hanging 
from the curtains.

4007-LRS-10
LRS rotating glider grey
pull-out weight 12 kg

4353
end cap set L + R 
for 4301 profile

4007-LRS-20
LRS rotating glider red
pull-out weight 8 kg

Accessories 4301Gliders

Goelst UK Ltd 
Crimple Court | Hornbeam Park | Harrogate | HG2 8PB

Tel 01423 873002 | Fax 01423 874006 | info@goelstuk.com | www.goelst.co.uk
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LRS > Dé oplossin

Het Load Release Systeem is ons antwoord op de behoefte in de

zorgsector om separatie- en raamrail geconditioneerd te laten ontkop-

pelen. Deze unieke, gepatenteerde oplossing maakt het mogelijk dat bij

kortstondige belasting van ca. 35 kg de rail loskomt uit zijn bevestigings-

punten. De componenten zijn zo ontworpen dat deze met de vertrouwde

rail 4100 en 5100 gecombineerd kunnen worden.

SEPARATIERAIL
SYSTEMEN

# LOAD RELEASE

ontkoppMontage

3
0

plafondmontage 5100

met 5149-LRS

plafondmontage 4100 met 

G-poot 4064-LRS

plafondmontage 4100 met 

pendel 4155-LRS

1475-0846-PAP 1440-5-100608

1420-564-22 1420-564-22

4064-10

4064-31-L-41 4064-31-L-51

4064-10-0100

1475-0846-PAP

4064-10-0100

1420-564-22

4064-30-L-41 4064-30-L-51

4064-10-0100

1440-5-100608

1420-564-22

4064-10-0100

Ø 15 mm

4055-40

4055-30-41

4159 5159

4157

1440-5-100608

4156

4055-30-51

4157

4156

1440-5-100608

2e tekengebied aangemaakt om ‘nieuwe’ (bestaat al een tijdje) LRSpoot onderkant poot aan te passen, 
Op een 2e tekengebied gedaan, zodat niet tot een verschuiving van de huidige afbeeldingen (ergens) in Indesign leidt.

Aanpassing (vergroting van opp waar afb staat) in Illustrator verschuift de  afb in hun kaders in Indesign,
met een 2e tekengebied gebeurt dat niet: getest jun17.

(4055 geen wijz jun17)

4064-40

4064-10

4064-40Ø 22 mm Ø 22 mm

4100 5100 4100 5100

min. 40mm
min. 40mm min. 40mm

1475-0846-PAP 1440-5-100608

1420-564-22 1420-564-22

4064-10

4064-31-L-41 4064-31-L-51

4064-10-0100

1475-0846-PAP

4064-10-0100

1420-564-22

4064-30-L-41 4064-30-L-51

4064-10-0100

1440-5-100608

1420-564-22

4064-10-0100

Ø 15 mm

4055-40

4055-30-41

4159 5159

4157

1440-5-100608

4156

4055-30-51

4157

4156

1440-5-100608

2e tekengebied aangemaakt om ‘nieuwe’ (bestaat al een tijdje) LRSpoot onderkant poot aan te passen, 
Op een 2e tekengebied gedaan, zodat niet tot een verschuiving van de huidige afbeeldingen (ergens) in Indesign leidt.

Aanpassing (vergroting van opp waar afb staat) in Illustrator verschuift de  afb in hun kaders in Indesign,
met een 2e tekengebied gebeurt dat niet: getest jun17.

(4055 geen wijz jun17)

4064-40

4064-10

4064-40Ø 22 mm Ø 22 mm

4100 5100 4100 5100

min. 40mm
min. 40mm min. 40mm

4100

5100

x

40

40

x

3
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0
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2
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51004100

min. 8 mm min. 8 mm

Bestekomschrijving

Bevestigingspunten

g voor
pelbare separatierail.

Toebehoren:
Basisset 4159-LRS (voor 4100) of 5159-LRS (voor 5100).
Brug 4165 voor 4100 of 5165 voor 5100.

Montage:
4100: plafondmontage met klos 4154-LRS, pendel 4155-LRS of G-poot
4064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 4149-LRS. 
5100: plafondmontage met klos 5154-LRS, pendel 5155-LRS of G-poot
5064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 5149-LRS.

Systeemspecificaties
Dit systeem maakt het mogelijk om rail gecontroleerd te laten ontkop-
pelen, of het nu gaat om toepassing als separatierail, doucherail of als
raamrail. Bij normaal gebruik van de rail merkt u geen verschil, maar bij
hoge piekbelastingen komt de rail vrij uit zijn bevestigingspunten.
• continue statische belasting tot 5 kg mogelijk
• gecontroleerde ontkoppeling bij piekbelasting van 35kg-45kg

Onderhoud en controle
• vanwege veroudering van het kunststof en piek belastingen tijdens

gewoon gebruik en / of verkeerd gebruik, adviseren wij de bevesti-
gingspunten min. 1 maal per 12 maanden te controleren. Uit voorzorg
dienen alle klikhuizen 4159-LR-R binnen 4 jaar vervangen te worden.

• Logischerwijs wordt geadviseerd om een LRS element dat 
gefunctioneerd heeft direct te vervangen.

G-Rail is een geregistreerde merknaam.

wandmontage 4100 met

4149-LRS als dagsteun

wandmontage 5100 met

5149-LRS als dagsteun

Om risico’s verder te voorkomen,

wordt de stofstrip achterwege gela-

ten, of toegepast in stukken van

max. 50 cm.
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31 kg34 kg

35 kg

36 kg

150 cm

220 cm

4155-LRS / 5155-LRS

4149-LRS / 5149-LRS

Advies voor het monteren van 4100 aan pendels en wandsteu-

nen van het LRS systeem. In onderstaand diagram staan in

rood de ontkoppelbelastingen, gemonteerd aan pendels en

wandsteunen (in zwart zijn het de gemeten afwijkingen). Voor

verdere montage mogelijkheden verwijzen wij naar het techni-

sche document dat op te vragen is bij Goelst Nederland B.V.

4100

5100

x

40

40

x

3
5

4
04

0
4

2
.5

51004100

min. 8 mm min. 8 mm

Bestekomschrijving

Bevestigingspunten

g voor
pelbare separatierail.

Toebehoren:
Basisset 4159-LRS (voor 4100) of 5159-LRS (voor 5100).
Brug 4165 voor 4100 of 5165 voor 5100.

Montage:
4100: plafondmontage met klos 4154-LRS, pendel 4155-LRS of G-poot
4064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 4149-LRS. 
5100: plafondmontage met klos 5154-LRS, pendel 5155-LRS of G-poot
5064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 5149-LRS.

Systeemspecificaties
Dit systeem maakt het mogelijk om rail gecontroleerd te laten ontkop-
pelen, of het nu gaat om toepassing als separatierail, doucherail of als
raamrail. Bij normaal gebruik van de rail merkt u geen verschil, maar bij
hoge piekbelastingen komt de rail vrij uit zijn bevestigingspunten.
• continue statische belasting tot 5 kg mogelijk
• gecontroleerde ontkoppeling bij piekbelasting van 35kg-45kg

Onderhoud en controle
• vanwege veroudering van het kunststof en piek belastingen tijdens

gewoon gebruik en / of verkeerd gebruik, adviseren wij de bevesti-
gingspunten min. 1 maal per 12 maanden te controleren. Uit voorzorg
dienen alle klikhuizen 4159-LR-R binnen 4 jaar vervangen te worden.

• Logischerwijs wordt geadviseerd om een LRS element dat 
gefunctioneerd heeft direct te vervangen.

G-Rail is een geregistreerde merknaam.

wandmontage 4100 met

4149-LRS als dagsteun

wandmontage 5100 met

5149-LRS als dagsteun

Om risico’s verder te voorkomen,

wordt de stofstrip achterwege gela-

ten, of toegepast in stukken van

max. 50 cm.
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31 kg34 kg

35 kg

36 kg

150 cm

220 cm

4155-LRS / 5155-LRS

4149-LRS / 5149-LRS

Advies voor het monteren van 4100 aan pendels en wandsteu-

nen van het LRS systeem. In onderstaand diagram staan in

rood de ontkoppelbelastingen, gemonteerd aan pendels en

wandsteunen (in zwart zijn het de gemeten afwijkingen). Voor

verdere montage mogelijkheden verwijzen wij naar het techni-

sche document dat op te vragen is bij Goelst Nederland B.V.
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min. 8 mm min. 8 mm

Bestekomschrijving

Bevestigingspunten

g voor
pelbare separatierail.

Toebehoren:
Basisset 4159-LRS (voor 4100) of 5159-LRS (voor 5100).
Brug 4165 voor 4100 of 5165 voor 5100.

Montage:
4100: plafondmontage met klos 4154-LRS, pendel 4155-LRS of G-poot
4064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 4149-LRS. 
5100: plafondmontage met klos 5154-LRS, pendel 5155-LRS of G-poot
5064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 5149-LRS.

Systeemspecificaties
Dit systeem maakt het mogelijk om rail gecontroleerd te laten ontkop-
pelen, of het nu gaat om toepassing als separatierail, doucherail of als
raamrail. Bij normaal gebruik van de rail merkt u geen verschil, maar bij
hoge piekbelastingen komt de rail vrij uit zijn bevestigingspunten.
• continue statische belasting tot 5 kg mogelijk
• gecontroleerde ontkoppeling bij piekbelasting van 35kg-45kg

Onderhoud en controle
• vanwege veroudering van het kunststof en piek belastingen tijdens

gewoon gebruik en / of verkeerd gebruik, adviseren wij de bevesti-
gingspunten min. 1 maal per 12 maanden te controleren. Uit voorzorg
dienen alle klikhuizen 4159-LR-R binnen 4 jaar vervangen te worden.

• Logischerwijs wordt geadviseerd om een LRS element dat 
gefunctioneerd heeft direct te vervangen.

G-Rail is een geregistreerde merknaam.

wandmontage 4100 met

4149-LRS als dagsteun

wandmontage 5100 met

5149-LRS als dagsteun

Om risico’s verder te voorkomen,

wordt de stofstrip achterwege gela-

ten, of toegepast in stukken van

max. 50 cm.
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31 kg34 kg

35 kg

36 kg

150 cm

220 cm

4155-LRS / 5155-LRS

4149-LRS / 5149-LRS

Advies voor het monteren van 4100 aan pendels en wandsteu-

nen van het LRS systeem. In onderstaand diagram staan in

rood de ontkoppelbelastingen, gemonteerd aan pendels en

wandsteunen (in zwart zijn het de gemeten afwijkingen). Voor

verdere montage mogelijkheden verwijzen wij naar het techni-

sche document dat op te vragen is bij Goelst Nederland B.V.

SEPARATIERAIL

SEPARATIERAIL

SEPARATIERAIL

SEPARATIERAIL

SEPARATIERAIL

SEPARATIERAIL

SEPARATIERAIL

4007
glijder draaibaar
(4100, 4200, 4600, 4700-serie,
4800, 5100, 5600 & 6200)

4001-M-N-60

4007-60
glijder draaibaar
met RVS haak

Goelst cubicle- and shower rails can be equipped 
with a Load Release System (LRS). This unique, 
patented system will release the rail from its 
activation points when it is subjected to a sudden 
peak load of 35 kg (subject to installation). The 
rail can subsequently be reinstalled.

The Load Release System is our answer to a 
requirement of the healthcare sector. The need for 
collapsible, risk reducing rails became apparent, 
specifically in environments with a heightened 
ligature risk.

The components of the system have been 
designed for rail types 4100 and 5100. The LRS 
device is unobtrusive when the rail is in normal 
use.

Load Release 
System
safety in healthcare

Application example

Mounting

For more information about the LRS system, go to our website: www.goelst.co.uk

4149-LRS

4159-LRS

4154-LRS 4155-LRS 4064-LRS4154-LRS4149-LRS

4159-LRS

4055 met LRS 4064 met LRS

Exploded view

•  Will release the rail from its activation points 
when it is subjected to a sudden peak load of 
35 kg.

  
• Continuous static load up to 5 kg possible.
  
• Applicable on rail types 4100 and 5100.

Technical specifications are subject to change without prior notice. 

Liability 
This system should be installed and used as specified in the technical documentation (that is available on request). Although the correct 
functioning of the various components of the LRS-system is always our top priority, the system can’t rule out (self-)harm by persons, in 
whatever form. Neither can we be held responsible for damage caused by agression, misconduct, negligence etc. or damage caused by 
failing to observe the instructions in the technical documentation.

Specifications
LRS: for use to profile 4100 
and 5100.

Ceiling mounting 5100
with 5154-LRS

ceiling mounting of the 4100 
with suspension hanger 
4055, with mounting set 
4055-30W-LRS

Ceiling mounting of 4100 
or 5100 with base plate 
4064-10, mounting set 
4064-31-L-41 or 4064-
31-L-51 for isolated 
placement according to 
IEC 60364 norm and 
hanger tube rod 4064-40 
to length. Incl. screws and 
isolating plugs.

Mounting 4100 with
4149-LRS as wall bracket

Mounting 5100 with
5149-LRS as wall bracket

In order to further 
diminish risks, the cover 
strip is omitted, orapplied 
in fragments of max. 50 
cm.

Application example of room layout with 4100:

4159-LRS
basic LRS set
4100

4159-LR-R
load release receiver

5159-LRS
basic LRS set
5100

4154-LRS
suspension 
hanger 3cm LRS 
for 4100

5154-LRS
suspension 
hanger 3cm LRS 
for 5100

1003-7
hexagonal key 7mm, 
for use with LRS 
receiver

1003-2
hexagonal key 2mm
for use with LRS 
basic set

4149-LRS
wall bracket LRS 
for 4100

5149-LRS
wall bracket LRS 
for 5100

4064-10
base plate

4064-30-W-L-41
mounting set LRS isolated 
white for 4100

4064-30-W-L-51
mounting set LRS isolated 
white for 5100

4064-40
hanger tube LRS,
several lengths

4055-40
susp. hanger 
tube, one side 
threaded

4055-30-LRS-41
susp. hanger 
mounting set LRS 
for 4100

4055-30-LRS-51
susp. hanger 
mounting set LRS 
for 5100

Parts LRS

4002
end stop metal

4007
rotating glider white/ 
grey / silver / black

4001-M-N-60
end stop with eye 
metal natural with 
SS hook

4007-60
rotating glider with 
ss hook, white / grey

4003
spring stop plastic
requires punch hole

Curtain transport

Mounting

Accessories
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LRS > Dé oplossin

Het Load Release Systeem is ons antwoord op de behoefte in de

zorgsector om separatie- en raamrail geconditioneerd te laten ontkop-

pelen. Deze unieke, gepatenteerde oplossing maakt het mogelijk dat bij

kortstondige belasting van ca. 35 kg de rail loskomt uit zijn bevestigings-

punten. De componenten zijn zo ontworpen dat deze met de vertrouwde

rail 4100 en 5100 gecombineerd kunnen worden.

SEPARATIERAIL
SYSTEMEN

# LOAD RELEASE

ontkoppMontage

3
0

plafondmontage 5100

met 5149-LRS

plafondmontage 4100 met 

G-poot 4064-LRS

plafondmontage 4100 met 

pendel 4155-LRS

1475-0846-PAP 1440-5-100608

1420-564-22 1420-564-22

4064-10

4064-31-L-41 4064-31-L-51

4064-10-0100

1475-0846-PAP

4064-10-0100

1420-564-22

4064-30-L-41 4064-30-L-51

4064-10-0100

1440-5-100608

1420-564-22

4064-10-0100

Ø 15 mm

4055-40

4055-30-41

4159 5159

4157

1440-5-100608

4156

4055-30-51

4157

4156

1440-5-100608

2e tekengebied aangemaakt om ‘nieuwe’ (bestaat al een tijdje) LRSpoot onderkant poot aan te passen, 
Op een 2e tekengebied gedaan, zodat niet tot een verschuiving van de huidige afbeeldingen (ergens) in Indesign leidt.

Aanpassing (vergroting van opp waar afb staat) in Illustrator verschuift de  afb in hun kaders in Indesign,
met een 2e tekengebied gebeurt dat niet: getest jun17.

(4055 geen wijz jun17)

4064-40

4064-10

4064-40Ø 22 mm Ø 22 mm

4100 5100 4100 5100

min. 40mm
min. 40mm min. 40mm

1475-0846-PAP 1440-5-100608

1420-564-22 1420-564-22

4064-10

4064-31-L-41 4064-31-L-51

4064-10-0100

1475-0846-PAP

4064-10-0100

1420-564-22

4064-30-L-41 4064-30-L-51

4064-10-0100

1440-5-100608

1420-564-22

4064-10-0100

Ø 15 mm

4055-40

4055-30-41

4159 5159

4157

1440-5-100608

4156

4055-30-51

4157

4156

1440-5-100608

2e tekengebied aangemaakt om ‘nieuwe’ (bestaat al een tijdje) LRSpoot onderkant poot aan te passen, 
Op een 2e tekengebied gedaan, zodat niet tot een verschuiving van de huidige afbeeldingen (ergens) in Indesign leidt.

Aanpassing (vergroting van opp waar afb staat) in Illustrator verschuift de  afb in hun kaders in Indesign,
met een 2e tekengebied gebeurt dat niet: getest jun17.

(4055 geen wijz jun17)

4064-40

4064-10

4064-40Ø 22 mm Ø 22 mm

4100 5100 4100 5100

min. 40mm
min. 40mm min. 40mm

4100

5100

x

40

40

x

3
5

4
04

0
4

2
.5

51004100

min. 8 mm min. 8 mm

Bestekomschrijving

Bevestigingspunten

g voor
pelbare separatierail.

Toebehoren:
Basisset 4159-LRS (voor 4100) of 5159-LRS (voor 5100).
Brug 4165 voor 4100 of 5165 voor 5100.

Montage:
4100: plafondmontage met klos 4154-LRS, pendel 4155-LRS of G-poot
4064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 4149-LRS. 
5100: plafondmontage met klos 5154-LRS, pendel 5155-LRS of G-poot
5064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 5149-LRS.

Systeemspecificaties
Dit systeem maakt het mogelijk om rail gecontroleerd te laten ontkop-
pelen, of het nu gaat om toepassing als separatierail, doucherail of als
raamrail. Bij normaal gebruik van de rail merkt u geen verschil, maar bij
hoge piekbelastingen komt de rail vrij uit zijn bevestigingspunten.
• continue statische belasting tot 5 kg mogelijk
• gecontroleerde ontkoppeling bij piekbelasting van 35kg-45kg

Onderhoud en controle
• vanwege veroudering van het kunststof en piek belastingen tijdens

gewoon gebruik en / of verkeerd gebruik, adviseren wij de bevesti-
gingspunten min. 1 maal per 12 maanden te controleren. Uit voorzorg
dienen alle klikhuizen 4159-LR-R binnen 4 jaar vervangen te worden.

• Logischerwijs wordt geadviseerd om een LRS element dat 
gefunctioneerd heeft direct te vervangen.

G-Rail is een geregistreerde merknaam.

wandmontage 4100 met

4149-LRS als dagsteun

wandmontage 5100 met

5149-LRS als dagsteun

Om risico’s verder te voorkomen,

wordt de stofstrip achterwege gela-

ten, of toegepast in stukken van

max. 50 cm.
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31 kg34 kg

35 kg

36 kg

150 cm

220 cm

4155-LRS / 5155-LRS

4149-LRS / 5149-LRS

Advies voor het monteren van 4100 aan pendels en wandsteu-

nen van het LRS systeem. In onderstaand diagram staan in

rood de ontkoppelbelastingen, gemonteerd aan pendels en

wandsteunen (in zwart zijn het de gemeten afwijkingen). Voor

verdere montage mogelijkheden verwijzen wij naar het techni-

sche document dat op te vragen is bij Goelst Nederland B.V.
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min. 8 mm min. 8 mm

Bestekomschrijving

Bevestigingspunten

g voor
pelbare separatierail.

Toebehoren:
Basisset 4159-LRS (voor 4100) of 5159-LRS (voor 5100).
Brug 4165 voor 4100 of 5165 voor 5100.

Montage:
4100: plafondmontage met klos 4154-LRS, pendel 4155-LRS of G-poot
4064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 4149-LRS. 
5100: plafondmontage met klos 5154-LRS, pendel 5155-LRS of G-poot
5064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 5149-LRS.

Systeemspecificaties
Dit systeem maakt het mogelijk om rail gecontroleerd te laten ontkop-
pelen, of het nu gaat om toepassing als separatierail, doucherail of als
raamrail. Bij normaal gebruik van de rail merkt u geen verschil, maar bij
hoge piekbelastingen komt de rail vrij uit zijn bevestigingspunten.
• continue statische belasting tot 5 kg mogelijk
• gecontroleerde ontkoppeling bij piekbelasting van 35kg-45kg

Onderhoud en controle
• vanwege veroudering van het kunststof en piek belastingen tijdens

gewoon gebruik en / of verkeerd gebruik, adviseren wij de bevesti-
gingspunten min. 1 maal per 12 maanden te controleren. Uit voorzorg
dienen alle klikhuizen 4159-LR-R binnen 4 jaar vervangen te worden.

• Logischerwijs wordt geadviseerd om een LRS element dat 
gefunctioneerd heeft direct te vervangen.

G-Rail is een geregistreerde merknaam.

wandmontage 4100 met

4149-LRS als dagsteun

wandmontage 5100 met

5149-LRS als dagsteun

Om risico’s verder te voorkomen,

wordt de stofstrip achterwege gela-

ten, of toegepast in stukken van

max. 50 cm.

-3
+3

-4
+4

-1
+1

-1
+1

2
5

5
 c

m

13
0

 c
m

31 kg34 kg

35 kg

36 kg

150 cm

220 cm

4155-LRS / 5155-LRS

4149-LRS / 5149-LRS

Advies voor het monteren van 4100 aan pendels en wandsteu-

nen van het LRS systeem. In onderstaand diagram staan in

rood de ontkoppelbelastingen, gemonteerd aan pendels en

wandsteunen (in zwart zijn het de gemeten afwijkingen). Voor

verdere montage mogelijkheden verwijzen wij naar het techni-

sche document dat op te vragen is bij Goelst Nederland B.V.
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Bestekomschrijving

Bevestigingspunten

g voor
pelbare separatierail.

Toebehoren:
Basisset 4159-LRS (voor 4100) of 5159-LRS (voor 5100).
Brug 4165 voor 4100 of 5165 voor 5100.

Montage:
4100: plafondmontage met klos 4154-LRS, pendel 4155-LRS of G-poot
4064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 4149-LRS. 
5100: plafondmontage met klos 5154-LRS, pendel 5155-LRS of G-poot
5064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 5149-LRS.

Systeemspecificaties
Dit systeem maakt het mogelijk om rail gecontroleerd te laten ontkop-
pelen, of het nu gaat om toepassing als separatierail, doucherail of als
raamrail. Bij normaal gebruik van de rail merkt u geen verschil, maar bij
hoge piekbelastingen komt de rail vrij uit zijn bevestigingspunten.
• continue statische belasting tot 5 kg mogelijk
• gecontroleerde ontkoppeling bij piekbelasting van 35kg-45kg

Onderhoud en controle
• vanwege veroudering van het kunststof en piek belastingen tijdens

gewoon gebruik en / of verkeerd gebruik, adviseren wij de bevesti-
gingspunten min. 1 maal per 12 maanden te controleren. Uit voorzorg
dienen alle klikhuizen 4159-LR-R binnen 4 jaar vervangen te worden.

• Logischerwijs wordt geadviseerd om een LRS element dat 
gefunctioneerd heeft direct te vervangen.

G-Rail is een geregistreerde merknaam.

wandmontage 4100 met

4149-LRS als dagsteun

wandmontage 5100 met

5149-LRS als dagsteun

Om risico’s verder te voorkomen,

wordt de stofstrip achterwege gela-

ten, of toegepast in stukken van

max. 50 cm.

-3
+3

-4
+4

-1
+1

-1
+1

2
5

5
 c

m

13
0

 c
m

31 kg34 kg
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36 kg

150 cm

220 cm

4155-LRS / 5155-LRS

4149-LRS / 5149-LRS

Advies voor het monteren van 4100 aan pendels en wandsteu-

nen van het LRS systeem. In onderstaand diagram staan in

rood de ontkoppelbelastingen, gemonteerd aan pendels en

wandsteunen (in zwart zijn het de gemeten afwijkingen). Voor

verdere montage mogelijkheden verwijzen wij naar het techni-

sche document dat op te vragen is bij Goelst Nederland B.V.
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4007
glijder draaibaar
(4100, 4200, 4600, 4700-serie,
4800, 5100, 5600 & 6200)

4001-M-N-60

4007-60
glijder draaibaar
met RVS haak

Goelst cubicle- and shower rails can be equipped 
with a Load Release System (LRS). This unique, 
patented system will release the rail from its 
activation points when it is subjected to a sudden 
peak load of 35 kg (subject to installation). The 
rail can subsequently be reinstalled.

The Load Release System is our answer to a 
requirement of the healthcare sector. The need for 
collapsible, risk reducing rails became apparent, 
specifically in environments with a heightened 
ligature risk.

The components of the system have been 
designed for rail types 4100 and 5100. The LRS 
device is unobtrusive when the rail is in normal 
use.

Load Release 
System
safety in healthcare

Application example

Mounting

For more information about the LRS system, go to our website: www.goelst.co.uk

4149-LRS

4159-LRS

4154-LRS 4155-LRS 4064-LRS4154-LRS4149-LRS

4159-LRS

4055 met LRS 4064 met LRS

Exploded view

•  Will release the rail from its activation points 
when it is subjected to a sudden peak load of 
35 kg.

  
• Continuous static load up to 5 kg possible.
  
• Applicable on rail types 4100 and 5100.

Technical specifications are subject to change without prior notice. 

Liability 
This system should be installed and used as specified in the technical documentation (that is available on request). Although the correct 
functioning of the various components of the LRS-system is always our top priority, the system can’t rule out (self-)harm by persons, in 
whatever form. Neither can we be held responsible for damage caused by agression, misconduct, negligence etc. or damage caused by 
failing to observe the instructions in the technical documentation.

Specifications
LRS: for use to profile 4100 
and 5100.

Ceiling mounting 5100
with 5154-LRS

ceiling mounting of the 4100 
with suspension hanger 
4055, with mounting set 
4055-30W-LRS

Ceiling mounting of 4100 
or 5100 with base plate 
4064-10, mounting set 
4064-31-L-41 or 4064-
31-L-51 for isolated 
placement according to 
IEC 60364 norm and 
hanger tube rod 4064-40 
to length. Incl. screws and 
isolating plugs.

Mounting 4100 with
4149-LRS as wall bracket

Mounting 5100 with
5149-LRS as wall bracket

In order to further 
diminish risks, the cover 
strip is omitted, orapplied 
in fragments of max. 50 
cm.

Application example of room layout with 4100:

4159-LRS
basic LRS set
4100

4159-LR-R
load release receiver

5159-LRS
basic LRS set
5100

4154-LRS
suspension 
hanger 3cm LRS 
for 4100

5154-LRS
suspension 
hanger 3cm LRS 
for 5100

1003-7
hexagonal key 7mm, 
for use with LRS 
receiver

1003-2
hexagonal key 2mm
for use with LRS 
basic set

4149-LRS
wall bracket LRS 
for 4100

5149-LRS
wall bracket LRS 
for 5100

4064-10
base plate

4064-30-W-L-41
mounting set LRS isolated 
white for 4100

4064-30-W-L-51
mounting set LRS isolated 
white for 5100

4064-40
hanger tube LRS,
several lengths

4055-40
susp. hanger 
tube, one side 
threaded

4055-30-LRS-41
susp. hanger 
mounting set LRS 
for 4100

4055-30-LRS-51
susp. hanger 
mounting set LRS 
for 5100

Parts LRS

4002
end stop metal

4007
rotating glider white/ 
grey / silver / black

4001-M-N-60
end stop with eye 
metal natural with 
SS hook

4007-60
rotating glider with 
ss hook, white / grey

4003
spring stop plastic
requires punch hole

Curtain transport

Mounting

Accessories
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LRS > Dé oplossin

Het Load Release Systeem is ons antwoord op de behoefte in de

zorgsector om separatie- en raamrail geconditioneerd te laten ontkop-

pelen. Deze unieke, gepatenteerde oplossing maakt het mogelijk dat bij

kortstondige belasting van ca. 35 kg de rail loskomt uit zijn bevestigings-

punten. De componenten zijn zo ontworpen dat deze met de vertrouwde

rail 4100 en 5100 gecombineerd kunnen worden.
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# LOAD RELEASE

ontkoppMontage

3
0

plafondmontage 5100

met 5149-LRS

plafondmontage 4100 met 

G-poot 4064-LRS

plafondmontage 4100 met 

pendel 4155-LRS

1475-0846-PAP 1440-5-100608

1420-564-22 1420-564-22

4064-10

4064-31-L-41 4064-31-L-51

4064-10-0100

1475-0846-PAP

4064-10-0100

1420-564-22

4064-30-L-41 4064-30-L-51

4064-10-0100

1440-5-100608

1420-564-22

4064-10-0100

Ø 15 mm

4055-40

4055-30-41

4159 5159

4157

1440-5-100608

4156

4055-30-51

4157

4156

1440-5-100608

2e tekengebied aangemaakt om ‘nieuwe’ (bestaat al een tijdje) LRSpoot onderkant poot aan te passen, 
Op een 2e tekengebied gedaan, zodat niet tot een verschuiving van de huidige afbeeldingen (ergens) in Indesign leidt.

Aanpassing (vergroting van opp waar afb staat) in Illustrator verschuift de  afb in hun kaders in Indesign,
met een 2e tekengebied gebeurt dat niet: getest jun17.

(4055 geen wijz jun17)

4064-40

4064-10

4064-40Ø 22 mm Ø 22 mm

4100 5100 4100 5100

min. 40mm
min. 40mm min. 40mm

1475-0846-PAP 1440-5-100608

1420-564-22 1420-564-22

4064-10

4064-31-L-41 4064-31-L-51

4064-10-0100

1475-0846-PAP

4064-10-0100

1420-564-22

4064-30-L-41 4064-30-L-51

4064-10-0100

1440-5-100608

1420-564-22

4064-10-0100

Ø 15 mm

4055-40

4055-30-41

4159 5159

4157

1440-5-100608

4156

4055-30-51

4157

4156

1440-5-100608

2e tekengebied aangemaakt om ‘nieuwe’ (bestaat al een tijdje) LRSpoot onderkant poot aan te passen, 
Op een 2e tekengebied gedaan, zodat niet tot een verschuiving van de huidige afbeeldingen (ergens) in Indesign leidt.

Aanpassing (vergroting van opp waar afb staat) in Illustrator verschuift de  afb in hun kaders in Indesign,
met een 2e tekengebied gebeurt dat niet: getest jun17.

(4055 geen wijz jun17)

4064-40

4064-10

4064-40Ø 22 mm Ø 22 mm

4100 5100 4100 5100

min. 40mm
min. 40mm min. 40mm
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Bestekomschrijving

Bevestigingspunten

g voor
pelbare separatierail.

Toebehoren:
Basisset 4159-LRS (voor 4100) of 5159-LRS (voor 5100).
Brug 4165 voor 4100 of 5165 voor 5100.

Montage:
4100: plafondmontage met klos 4154-LRS, pendel 4155-LRS of G-poot
4064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 4149-LRS. 
5100: plafondmontage met klos 5154-LRS, pendel 5155-LRS of G-poot
5064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 5149-LRS.

Systeemspecificaties
Dit systeem maakt het mogelijk om rail gecontroleerd te laten ontkop-
pelen, of het nu gaat om toepassing als separatierail, doucherail of als
raamrail. Bij normaal gebruik van de rail merkt u geen verschil, maar bij
hoge piekbelastingen komt de rail vrij uit zijn bevestigingspunten.
• continue statische belasting tot 5 kg mogelijk
• gecontroleerde ontkoppeling bij piekbelasting van 35kg-45kg

Onderhoud en controle
• vanwege veroudering van het kunststof en piek belastingen tijdens

gewoon gebruik en / of verkeerd gebruik, adviseren wij de bevesti-
gingspunten min. 1 maal per 12 maanden te controleren. Uit voorzorg
dienen alle klikhuizen 4159-LR-R binnen 4 jaar vervangen te worden.

• Logischerwijs wordt geadviseerd om een LRS element dat 
gefunctioneerd heeft direct te vervangen.

G-Rail is een geregistreerde merknaam.

wandmontage 4100 met

4149-LRS als dagsteun

wandmontage 5100 met

5149-LRS als dagsteun

Om risico’s verder te voorkomen,

wordt de stofstrip achterwege gela-

ten, of toegepast in stukken van

max. 50 cm.
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31 kg34 kg

35 kg

36 kg

150 cm

220 cm

4155-LRS / 5155-LRS

4149-LRS / 5149-LRS

Advies voor het monteren van 4100 aan pendels en wandsteu-

nen van het LRS systeem. In onderstaand diagram staan in

rood de ontkoppelbelastingen, gemonteerd aan pendels en

wandsteunen (in zwart zijn het de gemeten afwijkingen). Voor

verdere montage mogelijkheden verwijzen wij naar het techni-

sche document dat op te vragen is bij Goelst Nederland B.V.
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Bestekomschrijving

Bevestigingspunten

g voor
pelbare separatierail.

Toebehoren:
Basisset 4159-LRS (voor 4100) of 5159-LRS (voor 5100).
Brug 4165 voor 4100 of 5165 voor 5100.

Montage:
4100: plafondmontage met klos 4154-LRS, pendel 4155-LRS of G-poot
4064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 4149-LRS. 
5100: plafondmontage met klos 5154-LRS, pendel 5155-LRS of G-poot
5064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 5149-LRS.

Systeemspecificaties
Dit systeem maakt het mogelijk om rail gecontroleerd te laten ontkop-
pelen, of het nu gaat om toepassing als separatierail, doucherail of als
raamrail. Bij normaal gebruik van de rail merkt u geen verschil, maar bij
hoge piekbelastingen komt de rail vrij uit zijn bevestigingspunten.
• continue statische belasting tot 5 kg mogelijk
• gecontroleerde ontkoppeling bij piekbelasting van 35kg-45kg

Onderhoud en controle
• vanwege veroudering van het kunststof en piek belastingen tijdens

gewoon gebruik en / of verkeerd gebruik, adviseren wij de bevesti-
gingspunten min. 1 maal per 12 maanden te controleren. Uit voorzorg
dienen alle klikhuizen 4159-LR-R binnen 4 jaar vervangen te worden.

• Logischerwijs wordt geadviseerd om een LRS element dat 
gefunctioneerd heeft direct te vervangen.

G-Rail is een geregistreerde merknaam.

wandmontage 4100 met

4149-LRS als dagsteun

wandmontage 5100 met

5149-LRS als dagsteun

Om risico’s verder te voorkomen,

wordt de stofstrip achterwege gela-

ten, of toegepast in stukken van

max. 50 cm.

-3
+3

-4
+4

-1
+1

-1
+1

2
5

5
 c

m

13
0

 c
m

31 kg34 kg
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4155-LRS / 5155-LRS

4149-LRS / 5149-LRS

Advies voor het monteren van 4100 aan pendels en wandsteu-

nen van het LRS systeem. In onderstaand diagram staan in

rood de ontkoppelbelastingen, gemonteerd aan pendels en

wandsteunen (in zwart zijn het de gemeten afwijkingen). Voor

verdere montage mogelijkheden verwijzen wij naar het techni-

sche document dat op te vragen is bij Goelst Nederland B.V.
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Bestekomschrijving

Bevestigingspunten

g voor
pelbare separatierail.

Toebehoren:
Basisset 4159-LRS (voor 4100) of 5159-LRS (voor 5100).
Brug 4165 voor 4100 of 5165 voor 5100.

Montage:
4100: plafondmontage met klos 4154-LRS, pendel 4155-LRS of G-poot
4064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 4149-LRS. 
5100: plafondmontage met klos 5154-LRS, pendel 5155-LRS of G-poot
5064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 5149-LRS.

Systeemspecificaties
Dit systeem maakt het mogelijk om rail gecontroleerd te laten ontkop-
pelen, of het nu gaat om toepassing als separatierail, doucherail of als
raamrail. Bij normaal gebruik van de rail merkt u geen verschil, maar bij
hoge piekbelastingen komt de rail vrij uit zijn bevestigingspunten.
• continue statische belasting tot 5 kg mogelijk
• gecontroleerde ontkoppeling bij piekbelasting van 35kg-45kg

Onderhoud en controle
• vanwege veroudering van het kunststof en piek belastingen tijdens

gewoon gebruik en / of verkeerd gebruik, adviseren wij de bevesti-
gingspunten min. 1 maal per 12 maanden te controleren. Uit voorzorg
dienen alle klikhuizen 4159-LR-R binnen 4 jaar vervangen te worden.

• Logischerwijs wordt geadviseerd om een LRS element dat 
gefunctioneerd heeft direct te vervangen.

G-Rail is een geregistreerde merknaam.

wandmontage 4100 met

4149-LRS als dagsteun

wandmontage 5100 met

5149-LRS als dagsteun

Om risico’s verder te voorkomen,

wordt de stofstrip achterwege gela-

ten, of toegepast in stukken van

max. 50 cm.
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4155-LRS / 5155-LRS

4149-LRS / 5149-LRS

Advies voor het monteren van 4100 aan pendels en wandsteu-

nen van het LRS systeem. In onderstaand diagram staan in

rood de ontkoppelbelastingen, gemonteerd aan pendels en

wandsteunen (in zwart zijn het de gemeten afwijkingen). Voor

verdere montage mogelijkheden verwijzen wij naar het techni-

sche document dat op te vragen is bij Goelst Nederland B.V.
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4007
glijder draaibaar
(4100, 4200, 4600, 4700-serie,
4800, 5100, 5600 & 6200)

4001-M-N-60

4007-60
glijder draaibaar
met RVS haak

Goelst cubicle- and shower rails can be equipped 
with a Load Release System (LRS). This unique, 
patented system will release the rail from its 
activation points when it is subjected to a sudden 
peak load of 35 kg (subject to installation). The 
rail can subsequently be reinstalled.

The Load Release System is our answer to a 
requirement of the healthcare sector. The need for 
collapsible, risk reducing rails became apparent, 
specifically in environments with a heightened 
ligature risk.

The components of the system have been 
designed for rail types 4100 and 5100. The LRS 
device is unobtrusive when the rail is in normal 
use.

Load Release 
System
safety in healthcare

Application example

Mounting

For more information about the LRS system, go to our website: www.goelst.co.uk

4149-LRS

4159-LRS

4154-LRS 4155-LRS 4064-LRS4154-LRS4149-LRS

4159-LRS

4055 met LRS 4064 met LRS

Exploded view

•  Will release the rail from its activation points 
when it is subjected to a sudden peak load of 
35 kg.

  
• Continuous static load up to 5 kg possible.
  
• Applicable on rail types 4100 and 5100.

Technical specifications are subject to change without prior notice. 

Liability 
This system should be installed and used as specified in the technical documentation (that is available on request). Although the correct 
functioning of the various components of the LRS-system is always our top priority, the system can’t rule out (self-)harm by persons, in 
whatever form. Neither can we be held responsible for damage caused by agression, misconduct, negligence etc. or damage caused by 
failing to observe the instructions in the technical documentation.

Specifications
LRS: for use to profile 4100 
and 5100.

Ceiling mounting 5100
with 5154-LRS

ceiling mounting of the 4100 
with suspension hanger 
4055, with mounting set 
4055-30W-LRS

Ceiling mounting of 4100 
or 5100 with base plate 
4064-10, mounting set 
4064-31-L-41 or 4064-
31-L-51 for isolated 
placement according to 
IEC 60364 norm and 
hanger tube rod 4064-40 
to length. Incl. screws and 
isolating plugs.

Mounting 4100 with
4149-LRS as wall bracket

Mounting 5100 with
5149-LRS as wall bracket

In order to further 
diminish risks, the cover 
strip is omitted, orapplied 
in fragments of max. 50 
cm.

Application example of room layout with 4100:

4159-LRS
basic LRS set
4100

4159-LR-R
load release receiver

5159-LRS
basic LRS set
5100

4154-LRS
suspension 
hanger 3cm LRS 
for 4100

5154-LRS
suspension 
hanger 3cm LRS 
for 5100

1003-7
hexagonal key 7mm, 
for use with LRS 
receiver

1003-2
hexagonal key 2mm
for use with LRS 
basic set

4149-LRS
wall bracket LRS 
for 4100

5149-LRS
wall bracket LRS 
for 5100

4064-10
base plate

4064-30-W-L-41
mounting set LRS isolated 
white for 4100

4064-30-W-L-51
mounting set LRS isolated 
white for 5100

4064-40
hanger tube LRS,
several lengths

4055-40
susp. hanger 
tube, one side 
threaded

4055-30-LRS-41
susp. hanger 
mounting set LRS 
for 4100

4055-30-LRS-51
susp. hanger 
mounting set LRS 
for 5100

Parts LRS

4002
end stop metal

4007
rotating glider white/ 
grey / silver / black

4001-M-N-60
end stop with eye 
metal natural with 
SS hook

4007-60
rotating glider with 
ss hook, white / grey

4003
spring stop plastic
requires punch hole

Curtain transport

Mounting

Accessories



Load Release 
solutions
for care institutions

Safety in healthcare

Parts LRS gliders

An alternative solution for the Load Release 
System, are Load Release Gliders. The 
system will release the gliders from the rail 
when the curtain IS subjected to sudden 
peak load. The curtain rail will linger.

The gliders are provided with a flexible, yet 
firm gliding foot and rotate freely in the 
gliding channel. In daily use, the LRS gliders 
will behave as ordinary gliders. However, 
when exposed to sudden and/or high loads, 
the LRS glider is designed to be released 
from the curtain track and prevents the rail 
from being pulled out of the ceiling.

Load Release glides are applicable on rail 
types 4100, 4200, 4301, 5100 and 4700 
series, and are not used in combination 
with the LRS system.

Use 

There are 2 types of gliders, the red and 
the gray glider. The gray glider comes out 
of the rail more easily than the red one. 
This depends on several factors, more 
information about the LRS gliders can be 
found on our website www.goelst.com.

Technical specifications are subject to change without prior notice. 

Load Release 
Gliders
safety in healthcare

•  Prevents from damage to the curtains.

•  In emergency situations, the curtains can be 
pulled from the rail.

•  Prevents the curtain-rail from being pulled from 
its mounting.

•   Reduced risk of successful suicide by hanging 
from the curtains.

4007-LRS-10
LRS rotating glider grey
pull-out weight 12 kg

4353
end cap set L + R 
for 4301 profile

4007-LRS-20
LRS rotating glider red
pull-out weight 8 kg

Accessories 4301Gliders

Goelst UK Ltd 
Crimple Court | Hornbeam Park | Harrogate | HG2 8PB

Tel 01423 873002 | Fax 01423 874006 | info@goelstuk.com | www.goelst.co.uk



Load Release 
solutions
for care institutions

Safety in healthcare

Parts LRS gliders

An alternative solution for the Load Release 
System, are Load Release Gliders. The 
system will release the gliders from the rail 
when the curtain IS subjected to sudden 
peak load. The curtain rail will linger.

The gliders are provided with a flexible, yet 
firm gliding foot and rotate freely in the 
gliding channel. In daily use, the LRS gliders 
will behave as ordinary gliders. However, 
when exposed to sudden and/or high loads, 
the LRS glider is designed to be released 
from the curtain track and prevents the rail 
from being pulled out of the ceiling.

Load Release glides are applicable on rail 
types 4100, 4200, 4301, 5100 and 4700 
series, and are not used in combination 
with the LRS system.

Use 

There are 2 types of gliders, the red and 
the gray glider. The gray glider comes out 
of the rail more easily than the red one. 
This depends on several factors, more 
information about the LRS gliders can be 
found on our website www.goelst.com.

Technical specifications are subject to change without prior notice. 

Load Release 
Gliders
safety in healthcare

•  Prevents from damage to the curtains.

•  In emergency situations, the curtains can be 
pulled from the rail.

•  Prevents the curtain-rail from being pulled from 
its mounting.

•   Reduced risk of successful suicide by hanging 
from the curtains.

4007-LRS-10
LRS rotating glider grey
pull-out weight 12 kg

4353
end cap set L + R 
for 4301 profile

4007-LRS-20
LRS rotating glider red
pull-out weight 8 kg

Accessories 4301Gliders
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