
Sleutelringen | tangensets

| Bevestigingsmateriaal

• Sleutelringen zijn vervaardigd uit roestvast staal
• De ringen zijn speciaal voor sleutels uit beveiligde  

sluitsystemen
• De ringen kunnen worden verzegeld
• De ringen zijn in meerdere maatvoeringen verkrijgbaar
• De sleutelringen zijn handzaam in gebruik
• De tangensets zijn speciaal voor deze ringen gebouwd
• De set is eenvoudig in gebruik [toelichting zie  

achterzijde productblad]
• Voorzien van een uniek registratie nummer

Toepassingen:

De sleutelringen hebben de volgende voordelen:

www.brondool.nl

Productnummer | BRK-30/-40/-50

In veel beveiligde gebouwen wordt gewerkt 
met mechanische sluitsystemen, waarbij 
men vanuit de autorisaties werkt met  
meerdere sleutels.  
 
Deze sleutels worden met de Brondool  
sleutelringen gebundeld in apart geregi- 
streerde sleutelbossen. De sleutelringen 
zijn vervaardigd uit roestvast staal en zijn 
zeer sterk. Deze kunnen worden gesloten en 
verzegeld. Voor het openen en sluiten levert 
Brondool bijpassend gereedschap. 

De ringen zijn in meerdere maatvoeringen 
verkrijgbaar.
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[99801] Sleutelring Ø 30 mm - 4 mm

[99802] Sleutelring Ø 40 mm - 4 mm

[99803] Sleutelring Ø 50 mm- 4 mm



Bestelcode Omschrijving [prijs op aanvraag]
99801  Sleutelring BRK-30 RVS 4mm dik Ø 30mm; genummerd 
99802  Sleutelring BRK-40 RVS 4mm dik Ø 40mm; genummerd 
99803  Sleutelring BRK-50 RVS 4mm dik Ø 50mm; genummerd 
99815  Tang BRK-S voor het sluiten van sleutelring BRK-30; BRK-40; BRK-50
99816  Tang BRK-V voor het verzegelen van sleutelring BRK-30; BRK-40; BRK-50
99817  Tang BRK-O voor het openen van sleutelring BRK-30-BRK-40; BRK-50

Bestellen

Voor meer informatie of een passend advies kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop 026 – 36 11 220
Projectondersteuning en Advies

www.brondool.nl

Sluit- en openingstangen

[99816] Verzegeltang voor sleutelring

[99817] Openingstang sleutelring
Let op: De sleutelring kan je maar éénmalig openen.  
Daarna is deze niet meer te gebruiken.

[99815] Sluittang voor sleutelring

| Bevestigingsmateriaal

Let op: U heeft product 99815 én 99816 tegelijkertijd nodig.
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Inkeping

Instel knop

Ringopening

50 mm
40 mm

30 mm







Stap 1. Plaats de ring in de bijbehorende uitsparing 
zoals aangegeven in de afbeelding [A]. De ringope-
ning moet zich aan de zijkant bevinden.

Stap 2. Plaats de andere kant van de ring in de 
inkeping op het handvat [B].

Stap 3. Stel het gereedschap op de instelknop [C] zo 
af dat de twee ringuiteinden precies samenkomen.

Stap 4. Beweeg de hendel in deze richting [D] om de 
ring te sluiten.

Stap 5. Doe dit totdat de ring gesloten is. Let op! De 
sleutelring moet u in tang houden als u deze wilt 
gaan verzegelen. Anders schiet deze weer los.

Stap 6. Plaats de verzegel tang [F] op de ring [E] zodat 
de rand van het wiel in de overeenkomstige groef 
drukt [G]. Indien nodig is een hernieuwde toepassing 
/ aanpassing van de sleutelring in de tang vereist.

Stap 7.  Druk de zwarte arm naar beneden. Beweeg 
de tang drie tot vier keer heen en weer, onder een 
hoek van minimaal 120 graden [H].

Stap 8. Doormiddel van de zwarte hendel weer 
omhoog te duwen en de zilvere hendel [99815] naar 
beneden, kunt u de sleutelring losmaken en is deze 
klaar voor gebruik.

Stap 1. Open de zwarte hendel en plaats de ring 
zodat de tweede groef in het midden van het 
gereedschap is [B].

Stap 2. Beweeg de tang drie tot vier keer heen en 
weer, onder een hoek van minimaal 120 graden.

Gebruik de rode tang zoals op de afbeeldingen om 
de ring te openen [A].
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