
Monteringsvejleding
Sikringsbeslag 3845

PN sikringsbeslag monteres som vist på tegningen til højre, 
når vinduet/døren er lukket.

Ved montage anbefaler vi, at der bores for til alle skruer.

Sikringsbeslagets konsol (3) monteres på vinduesrammen/døren 
19 mm fra karmsiden til midte af skruehul, og i en højde på mini-
mum 145 mm fra konsollens overkant til vindueskarmens bund.

Derefter monteres karmbeslaget (4) 18 mm fra vinduesram-
mens/dørens inderside til midte af skruehul. 

Sikringsstangen (2) skal frit kunne passere gennem hullet i 
karmbeslaget ud til stangens ombuk, når vinduet/døren åbnes 
på klem. Vinduet må ikke kunne åbnes mere end at der opnås 
maksimalt 89mm åbning.

Sikringsstangen monteres i karmbeslaget ved at åbne låsetap-
pen (5), og derefter føre sikringsstangen ned i karmbeslaget. 
Når sikringsstangen er i lodret position, lukkes låsetappen igen.

Sikringsstangen kan nu ikke tages ud af karmbeslaget. For at 
åbne vinduet/døren uhindret skal vinduet/døren lukkes, sikrings-
stangen føres i lodret position og låsetappen åbnes. 

Sikringsstangen kan nu løftes føres ud af karmbeslaget. Til at 
holde sikringsstangen i åben position, monteres vedlagte holde-
klips (6) som vist på tegningen, i en højde på 75 mm over konsol-
lens top til midten af skruehullet.

For at opnå korrekt tiltræk af vindue/døre mod karm, bør man 
starte med at løsne unbrakoskruen (1) på sikringsbeslagets 
konsol. Sikringsstangen drejes herefter 2 til 3 gange mod urets 
retning. Før herefter sikringsstangen ned i karmbeslaget og luk 
vinduet/døren. 

Er trækket af vinduet/døren mod karmen for stramt eller løst, 
justeres der ved at dreje sikringsstangen 1 omgang ad gangen – 
enten med uret (strammer) eller mod uret (løsner).

Sikringsbeslaget fungerer nu også som vindueshaspe (anverfer).

Ved brede tophængte vinduer bør man montere et sikringsbe-
slag i hver side af vinduet.
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1: Unbrakoskrue
2: Sikringsstang
3: Konsol
4: Karmbeslag
5: Låsetap
6: Holdeklips
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