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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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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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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
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Specifications Load Release System ‘LRS’

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

ceiling mounting of the  
5100 with 5154-LRS

Mounting

- 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

- 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
4064-40 to length
- excl. screws and plugs for ceiling side, but incl. plastic bushes.

For use with profiles 4100 and 5100
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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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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-
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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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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.
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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 [mm]

40
40

4100

5100

x

40

40

x

3
5

4
04

0
4

2
.5

51004100

min. 8 mm min. 8 mm

Bestekomschrijving
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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
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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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mounting the 4100 with 
4149-LRS as wall bracket

mounting the 5100 with 
4149-LRS as wall bracket

distance from wall in case of wall 
mounting 4100 or 5100 with 4149-
LRS or 5149-LRS as wall bracket

Scope statement
Fittings
Basic set 4159-LRS (for 4100) or 5159-LRS (for 5100).
Connection bridge 4165 (for 4100) or 5165 (for 5100).

Mounting:
4100: ceiling mounting with suspension hanger 4154-LRS,
suspension hanger 4055 with LRS mounting set of hanger tube
4064 with LRS mounting set. Wall mounting (also as wall 
bracket)
with 4149-LRS.
5100: ceiling mounting with suspension hanger 5154-LRS,
suspension hanger 4055 with LRS mounting set or hanger tube
4064 with LRS mounting set. Wall mounting (also as wall 
bracket) with
5149-LRS.

System details:
This system allows the rail to release in a controlled 
manner when incorporated with privacy rail, shower rail or 
garmet hanging rail.
The Load Release System allows for normal rail use, but 
will separate at the Load Release Suspension Points 
when the calibrated control load is reached.

• continuous statical load up to 5 kg possible
• controlled release at peak load of 35 - 45kg

Maintenance and inspection
- Due to the ageing process of polymers, the effects 
of peak loading and or possible mis-use, we advise to 
check each Load Release Suspension Point for defects 
every 12 months from date of installation. We further 
recommend that all 4149-LR-R receiver units
are replaced within 4 years of installation.

- It is advised that the LRS receiver unit is replaced 
immediately after the system has been activated. 

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

Application example
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In bovenstaande grafiek is het verloop weergegeven van de ont-

koppelbelasting bij toenemende steunafstand (x). In de optimale

zone ligt de ontkoppelbelasting rond de juiste waarde en daar

mag een geringe afwijking van die waarde verwacht worden.

Wanneer de steunafstand veel groter wordt dan 150 cm, blijkt de

ontkoppelbelasting minder voorspelbaar.

Verloop van de ontkoppelbelasting
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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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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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4055 with LRS

Course of the breakaway load
This graph represents the course of the
breakaway load with increasing bracket
distance (x).

In the optimal zone, the uncoupling load is
close to the correct value. A small deviation
from that value may be expected. When 
bracket distance starts exceeding 150 
cm, the uncoupling load becomes less 
predictable.

average
deviation optimal

support distance (cm)

lo
ad

 (
kg

)

Mounting points:
Recommendation for mounting the 4100 with 
suspension
hangers and wall brackets of the LRS-system.
In the diagram below, you will find the uncoupling
loads in red, fixed to suspension hangers and wall
brackets (in black you will find the recorded
deviations). 

For further mounting possibilities, we would like to 
refer you to the technical document that can be 
requested at Goelst NL in Ede. 

4064 with LRS
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Application example

Technical report

Application example of room layout with 4100:
Below you will find a sample room displaying the various applications of the LRS.

1. window rail
For an uncoupling load of 30-40 kg given a straight 
window rail: the bracket distance (y) between the last 2 
brackets will preferably be between 75-125 cm. The value 
of the intermediate bracket distances (x) then becomes 
double that distance.

2. cubicle rail & 3. shower rail
For an uncoupling load of 30 and 40 kg:
the bracket distance (x) will have to be between 100 cm 
and 150 cm and the value (b) between 25 and 75 cm.

The full technical LRS report can be requested via Goelst NL in Ede.

The values mentioned are excluding rail weight and
curtain weight.

4. closet rail
To placement between two walls, for example in a closet,
the following applies:

- The bracket distance (w) is max. 100 cm with rail
5100 and 125 cm with rail 4100.
- For larger spans, using an extra suspension hanger 
(4055 with LRS or 4154-LRS) is recommended.

4055 with LRS

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.


