
Montagehandleiding voor RVS
Veiligheidsbeslag 5500 serie



Waarschuwingen:

· Veiligheidscilinder mag niet meer dan
3mm buiten het buitenschild steken

· Gebruik alleen geadviseerde onderdelen
en werk volgens aangegeven methode

· Gebruik bevestigingsbouten van de juiste
lengte

· Gebruik alleen de meegeleverde en gead-
viseerde vierkantstiften

· Nooit door het slot boren
· Oppervlakken niet beschadigen
· Oppervlakken niet overschilderen
· Neem voor vragen en opmerkingen over

dit product contact op met de leverancier

Keurmerken:

· Dit product is getest op duurzaamheid,
corrosiewerendheid en inbraakwerendheid
en wordt voortdurend gecontroleerd vol-
gens BRL 3104 door SKG®

· Mits toegepast zoals in deze handleiding
omschreven, is dit produkt geschikt voor
toepassing binnen het bouwbesluit (in-
braakwerendheidklasse 2 volgens NEN
5096) en voor toepassing binnen het Poli-
tiekeurmerk Veilig Wonen® (PKVW), de
Nationale Beveiligingsrichtlijnen (NBR) en
BORG

· Dit SKG ***® inbraakwerend beslag is te-
vens geschikt voor inbraakwerendheid-
klasse 3 van NEN 5096 en zware
beveiliging in de bestaande bouw

· In SKH publicatie 98-08 staan nadere
voorschriften vermeld voor de houtverwer-
king ten behoeve van inbraakwerendheids-
klasse 2 en 3



Montage tips:

· Verwijder altijd het slot voordat de gaten
voor het beslag geboord worden

· Zorg ervoor dat de gaten voor het veilig-
heidsbeslag loodrecht op het deurblad ge-
boord worden

· Draai de beslag bouten niet machinaal
vast

· Controleer na montage of de cilinder en de
kruk goed functioneren

Montage:

1. De standaard meegeleverde bouten zijn
geschikt voor een deurdikte van 38 - 45
mm. Langere bouten zijn separaat te be-
stellen tot een deurdikte van 151 mm. Bij
afwijkende deurdiktes boutlengte aanpas-
sen. De bouten dienen 15 tot 17 mm langer
te zijn dan de dikte van de deur.

2. De standaard meegeleverde vierkantstift is
geschikt voor een deurdikte van 38 - 70
mm, de standaard wisselstift is geschikt
voor een deurdikte van 38 - 56 mm. Lange-
re vierkantstiften of wisselstift zijn separaat
te bestellen.

3. Controleer of de gemonteerde veiligheids-
cilinder niet meer dan 3 mm zal gaan uit-
steken buiten de beide beslagzijden. (dit is
verplicht i.v.m. SKG keurmerk).



4. Plaats het slot en veiligheidscilinder en
steek de vierkantstift door het krukgat van
het slot, plaats het binnenschild (met de
boutgaten) recht over de cilinder en de
vierkantstift markeer de bout gaten aan
beide zijde van de deur.

5. Verwijder het veiligheidsbeslag, de vier-
kantstift, de cilinder en het slot uit de deur
en boor loodrecht op de afgetekende plaat-
sen, gaten met diameter van 14 mm. Abso-
luut niet door het slot boren!!! Boor van
twee zijden om beschadiging van het deur-
blad te voorkomen.

6. Holle ruimtes schoonmaken en het resul-
taat controleren. Sommige houtsoorten
bevatten agressieve stoffen. Behandel kaal
hout conform de richtlijn van de leveran-
cier.

7. Monteer het slot en de cilinder in de deur
maar draai de cilinderschroef nog niet vast.

8. Plaats (indien meegeleverd) de veren in de
vierkantgaten van van de kruk. De ronde
borst van de veer moet aanliggen tegen de
hals van de krukhals.

9. Monteer de krukstift in het slot en plaats
het buitenschild over de krukstift. Zorg er-
voor dat de stift goed in de kruk of greep
zit. Bij de uitvoering met een vaste greep
aan de buitenzijde: draai de vierkantstift in
de greep totdat deze aanligt. Draai de vier-
kantstift nu een halve slag terug. Steek de
vierkantstift door het slot.



10. Monteer vervolgens het binnenschild en
zet de schilden vast met de bijgeleverde
bouten, denk ook aan het borginbus waar
de krukstift mee op de plaats gehouden
word. Draai de bouten niet machinaal vast

11. Draai de cilinderschroef handvast

12. Controleer de werking van het slot. De kruk
en de cilinder moet licht lopen.

Uitsluitingen van garantie:

· Vervuiling in het product door externe in-
vloeden zoals zand, stof, modder, etc.

· Schade ontstaan door schilder werkzaam-
heden.

· Beschadigingen aan laklagen of anodisa-
tielagen als gevolg van onzorgvuldig han-
delen.

· Oppervlakte beschadigingen als gevolg
van gebruik

· Schade als gevolg van defecten aan, of
onjuiste montage of afstelling van andere
producten aan of in de deur (zoals deur-
drangers, deurstoppen en deurbuffers).

· Schade indien er geen beschermende
maatregelen zijn getroffen

· Schade aan het product ontstaan tijdens
transport of opslag buiten de verantwoor-
delijkheid van Brondool B.V..

· Reparaties van de producten door derden
· Bij gebruik van andere dan door Brondool

meegeleverde of geadviseerde onderdelen
(zoals bijv. sluitkommen of sluitplaten)

· Schade ontstaan door ondeskundig
handelen, geweld of een inbraak



Bruningweg 11
6827 BM Arnhem
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Gebruik en onderhoud:

· Reinig oppervlakken met een vochtige
doek

· De constructie van het RVS inbraakwe-
rend beslag is onderhoudsvrij

· Indien smering gewenst is, gebruik dan
een voor hang- en sluitwerk geschikt
smeermiddel


