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Rozet 493 (zonder kerntrekbeveiliging)

  Op kunststof profielen:
- Boor 2 gaten tot in de staalkoker met diameter 6,5mm, h.o.h. 50mm,
  onder en boven de sparing voor de cilinder.
- Gebruik de buitenrozet eventueel als boormal.
- Boor de gaten in het kunststof op naar 12mm.
- Druk de ronde bussen in de gaten. De bus mag maximaal 5mm binnen
  het profiel vallen. Zonodig de bussen uitvullen.
- Schuif de RVS binnenplaat tegen de staalkoker en monteer hieraan de
  buitenrozet handvast met de M6 bouten (deze zonodig inkorten).
- Monteer nu het slot en de cilinder.
- Draai de bouten van de cilinderrozet stevig vast.
- Voorzie de kop van de breekpennen van Loctite of Permabond en sla ze in de bouten.
- Breek de breekpennen af en monteer de afdekkap.
- Let op dat de cilinder nooit meer dan 3mm uitsteekt.

  Op aluminium profielen:
- Boor 2 gaten met diameter 6,5mm, h.o.h. 50mm door minimaal 1 wand
  aluminium, onder en boven de sparing voor de cilinder.
- Gebruik de buitenrozet eventueel als boormal.
- Schuif de RVS binnenplaat tegen de gewenste aluminium wand en monteer
  hieraan de buitenrozet handvast met de M6 bouten (deze zonodig inkorten).
- Monteer nu het slot en de cilinder.
- Draai de bouten van de cilinderrozet stevig vast.
- Voorzie de kop van de breekpennen van Loctite of Permabond en sla ze in de bouten.
- Breek de breekpennen af en monteer de afdekkap.
- Let op dat de cilinder nooit meer dan 3mm uitsteekt.

  Inhoud: 1 stuks aluminium buitenzozet 74x33x10,5mm
1 stuks afdekkap aluminium of RVS
1 stuks binnenplaat 80x28x3mm
2 stuks bouten M6x30 (A2-70) met inbuskop
2 stuks breekstiften
2 stuks nylon bussen 12mm, hoogte 14mm
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Rozet 497, 498 (met kerntrekbeveiliging)

      Kerntrek 15kN

  Op kunststof profielen:
- Boor 2 gaten tot in de staalkoker met diameter 6,5mm, h.o.h. 50mm,
  onder en boven de sparing voor de cilinder.
- Gebruik de buitenrozet eventueel als boormal.
- Boor de gaten in het kunststof op naar 12mm.
- Druk de ronde bussen in de gaten. De bus mag maximaal 5mm binnen
  het profiel vallen. Zonodig de bussen uitvullen.
- Schuif de RVS binnenplaat tegen de staalkoker en monteer hieraan de
  buitenrozet handvast met de M6 bouten (deze zonodig inkorten).
- Monteer nu het slot en de cilinder.
- Draai de bouten van de cilinderrozet stevig vast.
- Voorzie de kop van de breekpennen van Loctite of Permabond en sla ze in de bouten.
- Breek de breekpennen af en monteer de afdekkap.
- Bij rozet 497 mag de cilinder 3-5,5 mm buiten het deurprofiel steken.
  Bij rozet 498 mag de cilinder 5,5-8 mm buiten het deurprofiel steken.

  Op aluminium profielen:
- Boor 2 gaten met diameter 6,5mm, h.o.h. 50mm door minimaal 1 wand
  aluminium, onder en boven de sparing voor de cilinder.
- Gebruik de buitenrozet eventueel als boormal.
- Schuif de RVS binnenplaat tegen de gewenste aluminium wand en monteer
  hieraan de buitenrozet handvast met de M6 bouten (deze zonodig inkorten).
- Monteer nu het slot en de cilinder.
- Draai de bouten van de cilinderrozet stevig vast.
- Voorzie de kop van de breekpennen van Loctite of Permabond en sla ze in de bouten.
- Breek de breekpennen af en monteer de afdekkap.
- Bij rozet 497 mag de cilinder 3-5,5 mm buiten het deurprofiel steken.
  Bij rozet 498 mag de cilinder 5,5-8 mm buiten het deurprofiel steken.

  Inhoud: 1 stuks stalen buitenzozet 74x33x11,5mm (497), of
1 stuks stalen buitenzozet 74x33x14mm (498)
1 stuks afdekkap aluminium of RVS
1 stuks binnenplaat 80x28x4mm
2 stuks bouten M6x30 (A2-70) met inbuskop
2 stuks breekstiften
2 stuks nylon bussen 12mm, hoogte 14mm
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