Inbouwsluitlijst

| Montagevoorschrift

SERIE CET38

INFORMATIE
Dit montagevoorschrift is van toepassing op de S2 CET38 inbouwsluitlijst uitsluitend voor dubbele houten deuren.
Voor een goede werking van het product dient het montagevoorschrift zorgvuldig opgevolgd te worden.
AANDACHTSPUNTEN
•

De S2 CET38 inbouwsluitlijst is uitsluitend geschikt voor de C600, H600, P600 en H542 series van S2.

•

Om de inbraakwerendheid bij zowel RC2 en RC3 te garanderen dienen door SKH gecertificeerde 4.0x50mm
schroeven gebruikt te worden.

AANBEVOLEN GEREEDSCHAP
Voor het gemakkelijk monteren van de inbouwsluitlijst wordt het volgende gereedschap aanbevolen:
Potlood // IJzerzaag // Accuboormachine // Boor Ø 2,5mm // Steeksleutel 10 // Inbussleutel 3
VOORBEREIDING SLUITLIJST
•

Meet de sluitnaad tussen de 2 deuren, deze dient 9mm te zijn. Stel de deur af of schaaf deze indien nodig.
Meet de deurdikte. Deze moet 38 of 40mm zijn. Bij dikkere deuren verjong de passieve deur naar 40mm.

•

De sparing voor de sluitlijst bevind zich in het midden van de deur. Frees over de gehele lengte van de deur
een sparing van 17mm breed en 22mm diep. (1)

•

Meet de deurhoogte op de kopse kant
en teken deze maat af op de sluitlijst.

•

17

1

22

2

Haal de hendel over en kijk of de
onderste pen in uitgeschoven positie
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staat.
•

Zaag de sluitlijst aan de bovenkant
op maat van de deur en verwijder
overgebleven restanten van zaagsel. (2)

•

Bevestig nu de vergrendel pen door
deze met een steeksleutel 10 in de
drijfstang te draaien. Eventueel kan ook
een accuboormachine gebruikt worden
(3)

•

Wanneer de gehele stift van de
vergrendelpen in de drijfstang is
geschroefd, is de sluitlijst correct
geassembleerd en klaar voor montage.
(4)
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MONTAGE VAN DE S2 INBOUWSLUITLIJST
•

Haal de hendel over en kijk of beide vergrendelpennen ingeschoven zijn.

•

Plaats de inbouwsluitlijst in de uitsparing van de deur en druk deze goed
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aan. Zorg dat de onderkant van de inbouwsluitlijst uitgelijnd is met de
onderkant van de deur. (5)
•

Boor de bevestigingsgaten voor met een boor Ø 2,5mm. Schroef daarna de
S2 CET inbouwsluitlijst vast met de aanbevolen schroeven.

VERSTELLEN VAN DE SLUITPLATEN
De sluitplaten van zowel de dagschoot als haken zijn horizontaal verstelbaar. Om
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dit te doen dienen de schroeven op de sluitplaat iets losgedraaid te worden met
een inbussleutel 3.
Vervolgens kan de sluitplaat in de horizontale richting versteld worden. Wanneer
de sluitplaten juist gepositioneerd zijn dienen de schroeven weer aangedraaid
worden. (6)
TOELICHTING RC2
Indien RC2 wordt verlangd kan de inbouwsluitlijst gecombineerd worden met alle SKG***
meerpuntsvergrendelingen.
Zowel aan de onderzijde als aan de bovenzijde dienen de uitstootpennen geborgd te worden in de S2 RC2
sluitplaten die in het kozijn gemonteerd worden. (certificaatnummer: 425.612.19)
Voor meer informatie gaat u naar www.s2info.nl
TOELICHTING RC3
Indien RC3 wordt verlangd dient de inbouwsluitlijst gecombineerd te worden met de S2 vijfpuntsvergrendelingen
met SKG***. Deze sloten hebben boven en onder uitstootpennen die de actieve deur extra afsluiten.
De uitstootpennen van het slot en inbouwsluitlijst dienen geborgd te worden in de RC3 sluitpot van S2
(artikelnummer: 2720160001).
Voor meer informatie gaat u naar www.s2info.nl
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