DB-NPE1
NPE1.280815

MODELLEN
E-NPE1, E-ANPE1
MONTAGE SLOT

VERGRENDELINGEN

NOODDEURCONCEPTEN EN 179

ELEKTROMAGNETEN
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Bij het niet naleven
kan het slot beschadigen.
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NOODDEURCONCEPTEN EN 179
VERGRENDELINGEN

DB-NPE1
NPE1.280815

ELEKTROMAGNETEN

Deur niet aan kruk dragen.

Cilinder moet uit meer dan 800˚C
smeltende materialen bestaan.
De nachtschoot mag bij het openen
van de deur niet vergrendeld zijn.

De kruk mag alleen in de normale
draairichting worden belast met
een maximale kracht van 150N.
Het slot mag alleen met een
cilinder en bijbehorende sleutel
worden bediend.

TOEGANGSCONTROLE

x
Kruk en cilinder niet gelijktijdig
bedienen.

Dag- en nachtschoot niet bestrijken
(bijv. verven).

Bij dubbele deuren niet de actieve
deur openen.

Bij vluchtdeuren mag er geen
sleutel in de cilinder blijven zitten.

ACCESSOIRES

slot
sluitplaat

min. 2mm
max. 6mm

DEURDRANGERS

De afstand tussen voorplaat slot
en sluitplaat mag niet minder dan
2 mm en niet meer dan 6 mm zijn.

De bediening van de paniekfunctie
mag alleen in geval van nood
worden gebruikt.
De krukstift niet met geweld door
het krukgat slaan.

Wanneer het slot is geplaatst
niet in de deur boren.

DEURBESLAG

x
Zodra er sporen van gebruik van
geweld zichtbaar zijn dan moet
het slot worden vervangen.

Slot minstens 1 x per jaar smeren
(niet met uithardende olie).

Bij vluchtdeuren geen cilinders
met draaiknop toepassen.
Uitgezonderd bij zelfvergrendelende sloten.

t 088 500 2800

f 088 500 2899

52
info@maaslandgroep.nl

www.maaslandgroep.nl

