Montagevoorschrift

X
X
X

X
X
X
X

3 x 4,5 x 70 mm

X

Montagehandleiding

Sluitkom
binnendraaiend

Kleur

Bijzetslot 710
F1
F2
Bijzetslot 710
Bijzetslot 710 RAL 9010
Bijzetslot 710 RAL 9005

4 x 4,5 x 55 mm

426700
426730
426760
426780

Bevestigings
middelen

X
X
X
X

X
X

Onderhoud:
U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in
aanraking komt met agressieve schoonmaakmiddelen
AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing
van het beslag op een andere wijze dan waarvoor het
product is bedoeld

X
X

Let op: Bij raamkozijnen/deuren <38 mm dient men kortere
schroeven dan 4,5x55 mm te gebruiken (niet meegeleverd)!

34

Tekening 1 bepaal de plaats voor montage
raambreedte

Kozijn

bouw
beslag

T (077) 473 74 75
F (077) 473 74 79
E verkoop@ami.nl
I www.ami.nl

20

33

max 300

Raam

Ø19,5

2

scharnieren

1

raamhoogte

1

2
max 300

AMI BV
Spikweien 70
5943 AD Lomm (NL)

Opmerkingen:
- Bij ramen tot 72 cm hoogte in de nieuwbouw behoeft
slechts één bijzetslot (in combinatie met een standaard
raamsluiting) raamsluiting gebruikt te worden, zie KVT ’95
en SKH publicatie 98-08 “Inbraakwerend geveltimmerwerk”.
- Bij ramen tot 50 x 50 cm hoogte in de bestaande bouw
behoeft slechts één raamsluiting gebruikt te worden,
zie P.K.V.W.
- Indien bij montage gebruik wordt gemaakt van de
vulplaatjes moet men langere bevestigingsschroeven
gebruiken (niet meegeleverd). Let op, de SKG functie
vervalt dan!!
- Voor afwijkende toepassingen dient u de leverancier te
raadplegen
- De inbraakwerende eigenschappen van dit product zijn
alleen van toepassing als het product correct is afgesloten
en de sleutel uit het slot is gehaald en uit het zicht is
geplaatst.
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Benodigd gereedschap:
Accuboormachine, kruiskopbit, boor Ø 2mm, priem, potlood,
rolmeter

Sluiting

Omschrijving

Toepassing:
- Toepassing bij nieuwbouw, zie S.K.H. 98-08 publicatie voor
geveltimmerwerk
- Toepassing bij bestaande bouw, zie productenlijst P.K.V.W.
- De producten zijn toe te passen op hout, kunststof, en
aluminium gevelelementen voor zowel bestaande bouw
als wel nieuwbouw.
- Bij montage op vurenhouten gevelelementen indien
mogelijk 10 mm langere bevestigingsschroeven

Inhoud verpakking

Artikelnr.

Type: Veiligheids opleg bijzetslot 710
(met sluitkom) voor buitendraaiende ramen en
deuren

Omschrijving:
Bijzetslot productnummer 710, linkse en rechtse uitvoering,
in de kleuren F-1, F-2, zwart en RAL 9010, voorzien van slotje
met sleutel.

Tekening 1

De producten voldoen aan de SKG kwaliteitseisen (één ster),
zijn geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk veilig wonen, de nationale beveiligingsrichtlijn N.B.R
en BORG.
AMI , Leading in Aluminium
BZT7100101

Montage ( zie tekeningen)
Tekening 2 plaatsing bijzetslot

Tekening 3 plaatsing sluitkom

Tekening 4 Gebruik onderlegplaat
Onderlegplaat

A

1. Bepaal de juiste plaats voor montage (zie posities
tekening 1 en tabel 1);
2. Plaats het bijzetslot op de raamstijl. Houdt hierbij de
afstand A volgens tabel 1 aan;
3. Teken de bevestigingspunten af met een priem;
4. Schroef het bijzetslot vast met de bijgeleverde vier
schroeven (4,5 x 55 mm, bij hardhout voorboren
Ø 2 mm).
Let op: Bij raamkozijnen/deuren <38 mm dient men kortere
schroeven dan 4,5x55 mm te gebruiken (niet meegeleverd)!

5. Let op dat de boor en schroeven het glas niet raken.
6. Bij smalle raamstijlen is deze kans groot. Om boven
staande te voorkomen dient men de onderlegplaat
(8 mm AMI art. nr. 900245) te gebruiken;
7. Maak het raam dicht (raam goed dichthouden bij het
positioneren). Druk nu de sluitpen hard tegen de
kozijnstijl. De punt op het uiteinde van de sluitpen
markeert nu de plek waar het gat van de sluitkom
ingeboord moet worden.

bouw
beslag

AMI BV
Postbus 4306
5944 ZG Arcen
Spikweien 70
5943 AD Lomm (NL)

T (077) 473 74 75
F (077) 473 74 79
E verkoop@ami.nl
I www.ami.nl

1. Boor het gat van de sluitkom (Ø 20 mm, en 20 tot
25 mm diep);
2. Schroef de sluitkom vast met bijgeleverde schroeven
(4,5 x 40 mm, bij hardhout voorboren Ø 2 mm).
3. Controleer de werking van de sluiting, de sluitpen moet
wrijvingsvrij in de sluitkom gaan;
4. Plaats het kapje over het bijzetslot.

Tabel 1
Raambreedte
(zie tekening 1)
< 50 cm
50 - 75 cm
750 - 100 cm
>100 cm

A (mm)
35
39
38
37

Montagepunten
(zie tekening 1)
2
1
1
1

Opmerking:
Een reserve-sleutel is verkrijgbaar via de
vakhandel. Noteer het sleutelnummer

Bij niet-standaard en extra smalle raamstijlen dient men de
onderleg-plaat (8 mm) te gebruiken onder het bijzetslot
(AMI artikel nr. 900245).
Let op, de SKG functie vervalt dan!!
1. Plaats de onderlegplaat achter het bijzetslot;
2. Bepaal de juiste plaats voor montage (zie posities
tekening 1);
3. Plaats de sluitkom met het bijzetslot op de kozijn- en
raamstijl, zodanig dat deze gelijkmatig over beide stijlen
verdeeld zijn. Hierbij dient de afstand vanbuitenkant
bijzetslot tot buitenkant sluitkom niet meer te zijn als
55 mm zonder kapjes (zie tekening 2 & tabel 1).
4. Teken de bevestigingspunten af met een priem.
5. Schroef nu eerst de onderlegplaat vast met de
schroeven 4,5 x 40 mm in de middelste twee schroefga
ten (zie tekening 5, eventueel voorboren).
6. Monteer nu het bijzetslot op de onderlegplaat zodanig
dat: a. de taptites M 5 x 25 zich aan de glaszijde
bevinden!
b. de spaanplaatschroeven 4,5 x 50 mm (2 x) zich
aan de kozijnzijde bevinden.
6. Positioneer de sluitkom zodanig dat er een aantrek
kende werking ontstaat op het raam.
7. Monteer de sluitkom met 4,5 x 50 mm (4 x, eventueel
voorboren).
AMI , Leading in Aluminium

