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beslag

AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing van het beslag op een andere 
wijze dan waarvoor het product is bedoeld.

versienummer montagevoorschrift
 OND5000101

Omschrijving van het product;

Voor u ligt een handleiding die toegepast kan worden voor montage van de AMI onderlegplaat.
AMI voert een uitgebreid assortiment aan hoog geklassificeerde producten die in eigen huis worden 
vervaardigd onder strenge productie-eisen, waardoor duurzaamheid en optimale  bruikbaarheid 
worden  gewaarborgd.

De producten zijn toe te passen op houten, kunststof, en aluminium deuren.

 Onderdelen/verpakking;

Onderlegplaat (8mm) zamac verzinkt
2x houtschroeven 4,5 x 40mm
2x houtschroeven 4,5 x 60mm
2x taptides M5 x 25mm

 
 Benodigde gereedschap; 

Priem, kruiskopschroevendraaier

Montage (zie tekening)

Bevestiging kan zonder boormal plaatsvinden.
U dient hiervoor  de onderliggende instructie nauwgezet 
te raadplegen.

Toepassing;

De onderplaat kan worden gebruikt als aanvulling bij montage van de veiligheidsraamsluiting RSK 520. 
Enkele montagevoorbeelden zijn:
 - Extra smalle raamstijlen.
    Montage  is nu mogelijk zonder dat het glas wordt beschadigd.
 - Bij opbouwtochtstrippen.
    In bepaalde gevallen behoeft de opbouw tochtstrip niet meer te worden afgezaagd.
 - Bij montage op kunststof en aluminium kozijnen. 
    Ter versterking van de bevestiging

Voor afwijkende deurdikten dient u de leverancier te raadplegen, zodat dit in de bestelling
kan worden opgenomen.

Onderhoudsvoorschrift en aanbeveling;
U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met 
agressieve schoonmaakmiddelen.

MONTAGEVOORSCHRIFT
Onderlegplaat t.b.v AMI 520

Spaanplaat schroef
4,5 x 40

Spaanplaat schroef
4,5 x 60

Taptide
 5 x 25
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         Uitvoering; naar buitendraaiend.

    

C.  Monteer nu de raamsluiting op de onderlegplaat;
      Gaten raamzijde;  2x taptides m5 x 25 mm (SKG versie)
      Gaten kozijnzijde; 2x spaanplaatschroef Ø 4,5 x 60 mm                            
      

De raamsluiting 520 serie voldoet bij montage van de onderlegplaat 
 volgens montagevoorschrift aan SKG eisen voor klasse standaard.

A.  Bepaal de juiste plaats voor montage (zie montagehandleiding 
     veiligheidsraamsluiting 520 serie)
     Plaats de raamsluiting met onderlegplaat op het raamkozijn, 
     zodanig dat de haakschoot in uitstaande stand de kozijnstijl raakt.
     Teken de twee buitenste bevestigingspunten af met een priem.

B   Schroef eerst de onderlegplaat vast op het kozijn. 
      -middelste gaten; 4,5 x 40 mm (2x)
    

 

D.  Sluit nu het raam goed dicht.
      Positioneer de de sluitkom zodanig dat de sluithaak onder enige spanning 
      tegen de kunststof van de sluitkom drukt.
      Bovenzijde sluitkom gelijk houden met bovenzijde raamsluiting.
      Markeer de bevestigingspunten met een priem.
      Monteer de sluitkom met de vier meegeleverde schroeven 4.5 x 50 mm.

AMI     , Leading in Aluminium 


