MONTAGEVOORSCHRIFT
Sleutelkluis AMI

Omschrijving van het product;
Voor u ligt een handleiding die toegepast kan worden voor montage van de AMI sleutelkluis.
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 voldoen aan de SKG ® kwaliteitseisen:
De sleutelkluis is geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk “veilig wonen®” klasse
zwaar (twee ster).
De speciﬁeke toepassing is omschreven in SKG-KE 470.
Het schild is geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk “veilig wonen®” klasse zwaar
(twee sterren).
De speciﬁeke toepassing is omschreven in NEN 5096.
De producten zijn toe te passen op houten, kunststof, en aluminium deuren en gevels.
De producten zijn vervaardigd van hoogwaardig aluminium die meerdere oppervlaktebehandelingen
hebben ondergaan.
Als beschermlaag is er een anodiseerlaag van minimaal 15 µm aangebracht, die een zeer goede
corrosiewering geeft.
De AMI producten zijn in verschillende modellijnen te verkrijgen.
Toepassing;
De sleutelkluis van AMI is in het bijzonder geschikt voor de zorg.
De zorgverlener hoeft niet meer op pad met een enorme sleutelbos, want d.m.v. één sleutel kan hij of zij
op elk moment toegang krijgen tot de woning van diverse cliënten binnen een verzorgingsgebied.
De toegankelijkheid van de woning is altijd voor de zorgverlener gewaarborgd.
Tevens kan de bewoner sneller en efﬁciënter worden geholpen omdat de zorgverlener niet meer hoeft te
zoeken naar de correcte sleutel.
De sleutel van de cliëntenwoning is altijd bij de woning aanwezig !
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De enkelzijdige (halve) proﬁelcilinder (niet meegeleverd) welke wordt toegepast in de sleutelkluis,
dient te voldoen aan de richtlijnen van het politiekeurmerk klasse zwaar (twee sterren).
De nok van deze cilinder dient verstelbaar te zijn.
De halve cilinder wordt niet meegeleverd.
Het product kent de volgende deurdikte-indeling:
Standaard
dd 38 - 45 mm
bevestigingsschroeven M6 x 53 mm A-2
Speciaal
dd 46 - 54 mm
bevestigingsschroeven M6 x 80 mm A-2
dd 55 - 60 mm
bevestigingsschroeven M6 x 70 mm A-2
dd 61 - 66 mm
bevestigingsschroeven M6 x 75 mm A-2
dd 67 - 72 mm
bevestigingsschroeven M6 x 80 mm A-2
bij twee schroef bevestiging worden schroeven van klasse K 80 toegepast

K70
K70
K70
K70
K70

Voor afwijkende deurdikten dient u de leverancier te raadplegen, zodat dit in de bestelling
kan worden opgenomen.
AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing van het beslag op een andere
wijze dan waarvoor het product is bedoeld.
AMI BV
Spikweien 70
5943 AD Lomm (NL)

bouw
beslag

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

C

Benodigde gereedschap;
Priem ,Boor Ø13mm
Platte schroevendraaier
Imbus 3mm
Benodigde Proﬁelcilinder;(niet megeleverd)
Halve euro-proﬁelcilinder lengte 30/0mm.
SKG-2 sterren ,verstelbare meenemer.

De zorgkluis is uitwisselbaar op de volgende productypen;
buitenschild
rondschild
smalschild
speciaal

251/50/12
250/50/12
251/32/12
257/50/12

binnenschild 251/50/8
binnenschild 250/50/8
binnenschild 251/32/8
binnenschild 257/32/8

bevestiging 3 schroefs
bevestiging 3 schroefs
bevestiging 3 schroefs
bevestiging 3 schroefs

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

Werkzaamheden voor installatie van de profielcilinder;
Men dient de nok van de enkelzijdige proﬁelcilinder in de sleutelhouder
zodanig te verstellen, dat als men de sleutel uit de cilinder kan halen
de nok op een hoek van 90º staat de cilinder wordt bevestigd m.b.v. de
schroef in de sleutelhouder.
90

°

De sleutelkluisgarnituur kan eenvoudig als een vervanging van het standaard AMI veiligheidsbeslag
worden gemonteerd, zonder dat hiervoor nieuwe gaten moeten worden geboord.
De sleutelkluis kan zowel in een linkse- als rechtse uitvoering worden geleverd, en is in het werk
te wijzigen.
Elke sleuteltype ten behoeven van een proﬁelcilinder kan in de sleutelkluis worden opgeslagen.

Onderdelen/verpakking;
A- Bevestigingsschroeven
B- Binnenschild, deurkruk, Puntschroef
C- Buitenschild voorzien van sluitelkluis

Bediening;
A. Open de sleutelkluis door de sleutel in het cilinderslot (niet
meegeleverd) in de kluis te steken en deze kloksgewijs een kwartslag
te draaien.
Trek de sleutelhouder met de sleutel naar buiten (sleutel in horizontale
stand).

B. Plaats de sleutel van het in de deur gemonteerde cilinderslot in de
slede.
Sluit de sleutelhouder en draai de sleutel van de sleutelkluis een
kwartslag naar rechts om deze uit het slot te halen.

Om de sleutel van de deur uit de zorgkluis te halen dient men dezelfde
handeling te verrichten.

, Leading in Aluminium

Sleutelkluis ombouwen;

Sleutelkluis monteren;

Indien de sleutelkluis omgebouwd dient te worden van linkshandige naar rechtshandige
uitvoering (of omgekeerd), volg dan onderstaande aanwijzingen.

A. De sleutelhouder dient uit het huis te worden gehaald, hiervoor
moet de vergrendeling van de houder worden verwijderd.
Hiervoor moet men eerst het borg schroefje rechts bovenin de
sleutelhouder verwijderen.
Vervolgens schuift men de sleutelhouder weer in de sleutelkluis

A. Monteer het slot recht in de deur, plaats de cilinder in het slot.
Plaats het 8mm binnenschild (C) over krukgat en cilinder (gebruik voor
juiste afstelling een kruk met stift.
Teken de benodigde boorgaten af doe deze bewerking aan bij de zijde
van de deur.

B. Verwijder cilinder en slot.
Boor de schroefgaten Ø13 mm ± 15mm vanuit de buitenzijde.
Boor de schroefgaten Ø 7 mm door de deur.
Monteer opnieuw het slot en plaats de cilinder.
Plaats het buitenschild (C) met de sleutelkluis en met de gelagerde wisselquickstift aan de buitenzijde van de deur.
Bevestig met de meegeleverde schroeven (A) het binnenschild (B) aan
het buitenschild (C) en draai de schroeven licht aan.

B. Nu dient men de geleidingskogel welke in de sleutelhouder in de
geleidingsgleuf zit, te verwijderen.

C. Controleer de speling en werking van deurkruk (ken) /knop en slot.
Draai de bevestigingsschroeven nu handmatig, stevig vast

Hiervoor dient men de sleutelkluis nu enkele malen zodanig te draaien
dat de geleidingkogel in de inkeping valt waar het verwijderde
borgschroefje gezeten heeft.
Men kan dan de sleutelhouder geheel uit de sleutelhuis halen.
let op! de kogel kan eruit vallen, men dient daarom de sleutelkluis
horizontaal te houden.

Onderhoudsvoorschrift en aanbevelingen;
Ter preventie van bevriezing in de winter is het aan te bevelen om de sleutelhouder rondom licht in te
strijken met zuurvrije vaseline.
U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met agressieve schoonmaakmid
delen.
Tevens dient u eens per jaar het puntschroefje ( ) te controleren op vastzitten.
Bij overmatige slijtage kunt u de nylon kruklagerring van het binnenste schild vervangen.

C.Vervolgens kan men de sleutelkluis ombouwen van linkshandig naar
rechtshandig (of omgekeerd), door de schroef + gelagerde wisselquickstift achter in het veiligheidsschild los te draaien.
De montage van de sleutelhouder in de sleutelkluis gebeurt in omgekeerde volgorde als het verwijderen (denk aan het borgschroefje)
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