566 2000
Universele Slotkastenmal t.b.v. Meerpuntsluitingen

Freesmal bestaat uit:


Universeel profiel lengte 2m met eindaanslag



2x Kort slotkastsjabloon t.b.v. bijzetsloten met aanslagproppen



Lang (midden) slotkastsjabloon tbv hoofdslot met aanslagprop

Specifieke kenmerken:
Mal te gebruiken voor infrezen van alle soorten meerpuntsluitingen in deuren.
Sjablonen zijn op profiel in zijdelingse richting en in lengterichting te
verschuiven.
Gleuf in mal is 30 mm breed dus ring 30 in combinatie met de slotkastenfrees
van 18 x130 mm is de ideale combinatie voor deze mal.
Er kan ook gekozen lange frees van 12 mm in combinatie met ring 24 zal dan
ook een gleuf van 18 mm maken. (12 + 30-24mm= 18 mm)
Echter ook andere ring en freescombinaties zijn mogelijk afhankelijk van de
beschikbaarheid en de te maken gleufbreedte.
Met de alternatieve combinaties kunt u maximaal tot een diepte van ca. 60 mm
frezen. De mal (profiel) klemmen met standaard lijmklemmen op de deur.

Overige benodigdheden:
Freesmachine met ring bijv.30 en frees. tbv kruk-PC gat uitbreiding ring 17
frees 12 of 24/18
Min. 2 universele lijmklemmen,
Schroevendraaier torx T25

Handleiding:
Nadat de gleuf voor de meerpuntsluiting is gefreesd kan de mal op de
deur gelegd worden met de sjablonen over de gleuf en de eindaanslag
tegen de onderzijde van de deur. Klem nu de mal op de deur met
normale lijmklemmen.
Verschuif nu de sjablonen op de rail en zet deze op de juiste afstanden.
Stel de hartlijn van de sjablonen in.(kleinste maat bij volledig
aanschuiven is 19 mm. Gelijk met profiel is dit 20 mm. Volledig
uitgeschoven is dit ca 25 mm)
Stel nu de lengte van de te frezen kamers in door de plaatjes op de
slotkastsjablonen te verschuiven en met een T25 sleutel weer vast te
zetten. Bevestig nu eventueeel Pc en krukgatsjabloon aan midden
sjabloon en eventueel beschikbare afzuigset op de juiste positie op de
rail. Sluit afzuigslang aan. Frees nu kruk en pc gat (met ring /frees
17/12 of 24/18)
De kamers kunnen nu op de juiste diepte (of de maximaal haalbare
diepte ) gefreesd worden.
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