Montagehandleiding Veiligheidsbeslag
U heeft een ANSA veiligheidsproduct aangeschaft dat voldoet aan de SKG® kwaliteitseisen,
wat staat voor een optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien is dit
product geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk ‘Veilig Wonen’. Alle ANSA
producten zijn met zorg onder de strengste kwaliteitseisen geproduceerd.

Montagestappen
1. Bouw de cilinder in
2. Plaats het binnenschild of -rozet op de buitenzijde van de deur met cilinder.
3. Teken de aangegeven boorgaten af en herhaal dit aan de binnenzijde van de deur.
4. Verwijder het binnenschild of -rozet, de cilinder en het slot.
5. Boor nu vanaf de buitenzijde op de afgetekende plaatsen gaten van ø14 mm tot het
midden van de deur. Boor vervolgens vanaf de binnenzijde door de deur heen.
6. Verwijder alle boorselresten en maak de gaten goed schoon.
7. Monteer slot en cilinder in de deur*.
8. Monteer nu het beslag met de meegeleverde montageset.
*

Let op! De profielcilinder mag niet meer dan 12 mm uit de deur steken

Schroeventabel
Om te voldoen aan de behaalde inbraakwerendheid en garantie moet het veiligheidsbeslag
met de meegeleverde montageset bevestigd worden. Naast de schroefkwaliteit is het
belangrijk dat de juiste schroeflengte toegepast wordt bij de juiste deurdikte.
Deurdikte

Schroeflengte binnenschild
/ -rozet 4mm

Schroeflengte binnenschild
/ -rozet 10 mm

38 - 43 mm

M6 x 50mm

M6 x 55mm

43 - 48 mm

M6 x 55mm

M6 x 60mm

48 - 53 mm

M6 x 60mm

M6 x 65mm

53 - 58 mm

M6 x 65mm

M6 x 70mm

58 - 63 mm

M6 x 70mm

M6 x 75mm

63 - 68 mm

M6 x 75mm

M6 x 80mm

68 - 73 mm

M6 x 80mm

M6 x 85mm

73 - 78 mm

M6 x 85mm

M6 x 90mm

78 - 83 mm

M6 x 90mm

M6 x 95mm

83 - 88 mm

M6 x 95mm

M6 x 100mm

88 - 93 mm

M6 x 100mm

M6 x 105mm
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