
montagehandleiding (versie 1.0)
Lees voor het monteren de montagehandleiding.

Belangrijk 
De doorvalbeveiliging voldoet aan NEN6702, mits gemonteerd conform 
deze montage-instructie. Lees voor het monteren de gehele montage-
instructie. De beveiliging is goedgekeurd voor montage in de dag in 
hout of steen, buiten of binnen. Montage in hout: minimale afstand
tussen hart boorgat en rand kozijn = 30mm. Montage in steen: 
minimale afstand tussen hart boorgat en rand kozijn/muur = 35mm. 
Plaatsing in voeg niet goedgekeurd. 

Bij montage in steen rampa insert vervangen door messing spreid-ankers 
(30mm lang/M8). Niet meegeleverd.

1: Meet de dagmaat van het raam 
2: Bepaal de montageplaats van de beveiliging 
3: Teken af en boor aan beide kanten voor (houtboor diepte 20mm ø15mm.). 

Zie tek. 1. Belangrijk: zorg ervoor dat de gaten recht worden voorgeboord 
4: Schroef rampa-inserts aan beide kanten vast (m.b.v. inbussleutel 8). Zie 

tek. 2. 

Belangrijk: zorg ervoor dat de rampa inserts recht worden ingedraaid 

5: Plaats eerst tandveer-ring over inbusbout en vervolgens de ovale nok. 
Draai (m.b.v. inbus-sleutel 6) ovale nok in rampa insert. Zie tek. 3. 

6: Zaag de beveiliging op maat (dagmaat - 7mm.).  De buis is aluminium ge-
chromateerd. Oxidatie is hiermee vrijwel uitgesloten, de zaagsnede hoeft 
niet behandeld te worden.  Zie tek. 4. 

Belangrijk:  kort niet in aan de kant van het gleufgat op de buis. Hierdoor 
kunt u de stang niet meer gebruiken! 

7: Bekijk de eindringen. Aan de binnenkant ervan zit een kleine sleuf 
rondom. 

 Deze sleuf klikt uiteindelijk over de nokken heen, zodat een waterdichte 
constructie ontstaat. Schuif de eindringen aan beide kanten over buis, met 
de kleine sleuf richting einde van de buis. 

8: Neem stang vertikaal in de handen. Steek nu de inbus-sleutel met de 
korte kant in het sleufgat van de buis. Steek inbusbout op uiteinde inbus-
sleutel. Plaats eerst tandveer-ring en vervolgens nok hierover.  Zie tek. 5 
en 6. 

9: Steek buis over ovale steun in kozijn.  Zie tek. 7.
10: Plaats buis horizontaal. Duw schroef nu terug, zodat buis tussen kozijn 

geplaatst kan worden. Lijn uit met gat rampa insert. Zorg ervoor dat de 
inbussleutel in de inbusbout blijft zitten.  Als deze losraakt dient u stap 4 
te herhalen. Als het glas de inbussleutel in de weg zit, dient u de inbus-
sleutel in te korten.  Zie tek. 8 en 9.

11: Draai nu de nok m.b.v. de inbusbout vast (rechtsom draaien). Schuif ringen 
over de uiteinden van de buis totdat deze vast klikken. Zie tek. 10 en 11.

12: Bevestig dopje over sleufgat. Draai stang zo, dat dit dopje zich aan de 
onderzijde bevindt.  Zie tek. 12. 

Mochten er tijdens het monteren vragen zijn,  dan kunt u ons tijdens
kantooruren bereiken op telefoonnummer: 0252-620901.

Secubar Doorvalbeveiliging montage in De Dag

Benodigd voor montage:

ø 15mm 6 en 8


