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SecuMax Raamuitzetter
vergrendelbaar 720 / 721

Montagehandleiding

SecuMax Raamgrendel 

Benodigd voor montage

Benodigd voor montage

SecuMax raamslot 806

Benodigd voor montage

SecuMax schuifpui slot 807 

Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding  door. 

Algemeen
Om te voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en 
SKG®* moeten 2 sloten op de pui geplaatst worden als deze 
groter is dan 50cm (breedte- of lengte maat): 1 boven en 1 
onder. Bepaal of de meegeleverde schroeven niet te lang 
zijn voor het kozijn. Sleutel is na te bestellen.
PKVW® en SKG®* alleen voor binnenschuivende schuifpuien 
van hout. Voor ramen groter dan 50cm. 2 sloten toepassen. 
Dit model is geschikt voor binnenmontage op hout of 
aluminium. Montage op kunststof of metalen kozijnen is 
soms mogelijk. Hiervoor aangepaste schroeven gebruiken. 
Informeer naar de mogelijkheden bij uw leverancier of Secu.

Nodig voor montage
boormachine, 2,5mm boortje (t.b.v. aluminium), 11mm 
boortje, priem, schroevendraaier. Bij montage in hout 2mm 
voorboren. 

A. Aluminium schuifpuien 
1. Schuif deur dicht en plaats niet afgesloten slot op het 

bewegende deel van de schuifpui (zie afb. A voor binnen 
schuivend, afb. B voor buiten schuivend). 

2. Markeer boorgat door de schoot voorzichtig tegen het 
kozijn te drukken. 

3. Boor hier een gat van 11mm. 
4. Bepaal de montage-plaats van het slot. Zorg ervoor dat 

deze zo hoog mogelijk op de pui wordt gemonteerd en 
dat de pui nog vrij kan schuiven. Zorg er ook voor dat de 
schoot minimaal 2,5cm in het boorgat valt. 

5. Teken de montage-punten af en boor voor met een 
2,5mm boortje. In geen geval het glas raken met de 
boor! Monteer m.b.v. van de meegeleverde 3,8 x 25 mm 
parkerschroef. 

6. Controleer werking van de pui. Bevestig plastic 
afdekdopjes.

B. Houten schuifpuien 
1. Schuif deur dicht en plaats niet afgesloten slot op het 

bewegende deel van de schuifpui (zie afb. A voor binnen 
schuivend, afb. B voor buiten schuivend). 

2. Monteren sluit-plaatje: bepaal montage-plaats, boor 
een gat van 11mm (boordiepte ca. 30mm), boor voor en 
monteer d.m.v. bijgeleverde schroeven 4x40mm. 

3. Monteer slot d.m.v. bijgeleverde schroeven 4x40mm. 
Bevestig plastic afdekdopjes. 

C. Houten deuren 
(geen Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*):
1. Sluit de deur en bepaal montage-plaats van het slot.
2a. Naar buiten draaiende ramen en (achter)deuren (afb. C): 

zie voor verdere montage houten schuifpuien.
2b. Naar binnen draaiende (voor)deuren (afb. D): kies 

hoekplaatje of het grote platte plaatje als sluitkom. 
Plaats slot op deur zodat deze in de sluitkom valt. 
Teken de montage-gaten van het slot af, boor voor en 
monteer. Plaats de sluitkom opnieuw, teken deze af, 
boor voor en monteer. 

Afb. C Afb. D

Afb. A Afb. B

2mm/2,5mm/11mm 2/11mm

6mm

6mm

Afb. B Afb. DAfb. CAfb. A

Afb. A: montage volgens PKVW® en SKG®*

Afb. B: alternatieve montage (geen PKVW® en SKG®*)

Kijk voor meer informatie op: go.secu.nl/raamslot806

Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding  door. 

Algemeen 
Bepaal of de meegeleverde schroeven niet te lang zijn voor het 
kozijn. Sleutel is na te bestellen.
PKVW® en SKG®* alleen voor houten naar buiten draaiende 
deuren en ramen (altijd i.c.m. overzetbeugel én rechthoekig 
sluitplaatje). Voor ramen groter dan 50cm. 2 sloten toepassen. 
Dit model is geschikt voor binnenmontage op hout of metaal. 
Montage op kunststof of aluminium kozijnen is soms mogelijk 
door gebruik van aangepaste schroeven. Informeer naar de 
mogelijkheden bij uw leverancier of Secu.

Nodig voor montage
Boormachine, 2mm boortje, voor naar buiten draaiende delen 
ook een 11mm boortje (zie beschrijving B), priem, 
schroevendraaier. Bij montage in hout 2mm voorboren. 

Naar buiten draaiende deuren of ramen 
i.c.m. sluitplaatje (zie afb. A):

1. Sluit deur of raam. 
Algemeen: Als het slot moet voldoen aan het Politie-
keurmerk Veilig Wonen® en SKG®* dient het overzet-
beugeltje ook te worden gemonteerd (zie afb. A).

2. Zorg ervoor dat er minimaal 6mm ruimte is tussen de 
schoot en de rand van het kozijn (zie afb. C). Indien dit niet 
het geval is, gebruik dan het opvulplaatje om het slot op te 
hogen. Als er meerdere opvulplaatjes nodig zijn, kunt u 
deze los bestellen. Bij toepassing van 1 plaatje (=2mm) de 
standaard mee geleverde schroeven gebruiken. Bij 
toepassing tot totaal 4 plaatjes (=maxi mum t.b.v. PKVW® 
en SKG®*) moeten de schroeven 45mm lang zijn.

3. Druk schoot omhoog om boorgat te markeren. 

4. Boor een gat van ø11mm (ca. 17mm diep). 

5. Boor sluitplaatje voor en monteer met schroeven 
4x40mm. 

6. Bepaal plaats slot, boor voor en monteer met schroeven 
3,5x40mm. 

7. Plaats overzet beugeltje over het slot (zoals bij afb. A), 
voorboren en monteren met schroeven 4x40mm bolkop. 

Naar binnen draaiende deuren of ramen
i.c.m. schootplaatje (zie afb. D):

1. Sluit deur of raam. 

2. Bepaal de montageplaats van het slot en schootplaatje 
(gebruik evt. het opvulplaatje). 

3. Zorg ervoor dat het slot bediend kan worden. 

4. Boor voor en monteer slot met schroeven 3,5x40mm en 
schootplaatje met schroeven 4x40mm.

Kijk voor meer informatie op: go.secu.nl/raamgrendel832

Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding  door. 

Algemeen
Grendel met slot: hierbij wordt de bedienings-arm gedraaid 
én het slot m.b.v. de sleutel afgesloten. Montage op 
kunststof of aluminium kozijnen is soms mogelijk door 
gebruik van aangepaste schroeven. Informeer naar de 
mogelijkheden bij uw leverancier of Secu.

Nodig voor montage 
2 spaanplaatschroeven 4x40mm (t.b.v. montage in hout) - 
voorboren met een 2,5mm houtboortje. 2 zelfborende 
plaatschroeven 3,8x32mm. (t.b.v. montage in kunststof en 
aluminium) - niet voorboren. Bij kunststof en aluminium 
eerst ca. 1cm indraaien met boormachine (schroef is 
voorzien van speciale boorpunt). Daarna met een 
kruiskopschroevendraaier vastzetten (handvast om kapot 
draaien te voorkomen).

Montagehandleiding
Dit slot is geschikt voor montage op kozijnen van hout, 
aluminium en kunststof. Voor het monteren op kunststof 
kozijnen geldt dat de garantie van het kozijn in de meeste 
gevallen vervalt zodra er in geboord wordt. 
Wij adviseren u contact op te nemen met de leverancier van 
het kozijn om dit na te vragen.

1. Sluit het raam en bepaal de montage plaats van de 
grendel (altijd aan de slotzijde.) (zie afb. A)

2. Draai de ‘arm’ voor het raam. Controleer of de arm 
praktisch tegen het raam-deel aan drukt. Zo niet, 
plaats dan het juiste opdekdopje en controleer de 
passing opnieuw. Controleer een soepele werking van 
het slot door het raam te openen en te sluiten en het 
slot te vergrendelen. (zie afb. C)

3. Houdt het slot op die plaats en boor voor door de 
schroefgaten van het slot 

4. Zorg er bij het boren voor dat het glas van het raam niet 
geraakt wordt. Als uw kozijn van kunststof is: het 
doorboren van het stalen/aluminium versteviging in het 
kozijn is geen probleem.

5. Monteer het slot nu met de meegeleverde schroeven op 
het kozijn. (zie afb. B)

6. Plaats het afdekkapje over de schroeven 

Toepassing
• Grendel voor draai/kiep ramen (hout, aluminium, 
kunststof).
• Grendel voor het (tijdelijk) afsluiten van de brievenbus-
klep aan  
 de binnenzijde van de woning.

Beveiligings-tip
Bewaar de sleutel altijd op een veilige plaats. Pas het slot 
nooit toe op vluchtwegen, tenzij de sleutel zichtbaar op ca. 
1 mtr van het slot wordt opgehangen. 
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Kijk voor meer informatie op: go.secu.nl/schuifpuislot807

Neem bij vragen contact op met: 
SecuProducts BV • Luzernestraat 29 • 2153 GM • Nieuw-Vennep
Tel.: 0252 - 62 09 01 • E-mail: info@secu.nl • www.secu.nl
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KINDEREN ER NIET BIJ KUNNEN. CONTROLEER DIT ZELF 
REGELMATIG OMDAT UW KIND GROEIT.

CONTROLEER REGELMATIG OF HET PRODUCT NOG 
STEEDS STEVIG VAST ZIT. 

ONTGRENDEL DE UITZETTER ALLEEN ALS ER EEN  
OUDER BIJ IS EN VERGRENDEL DE RAAMUITZETTER 
WEER ZODRA DE OUDER GEEN ZICHT MEER  
HEEFT OP HET RAAM.

Beveiligingstip: 
Beveilig ramen altijd goed tegen inbraak. Bijvoorbeeld door 
middel van SecuBar barrière-stangen of SecuMax 
raamsloten. 

Benodigd voor montage

Kijk voor meer informatie op: go.secu.nl/raamuitzetter

Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding  door. 

Algemeen 
Deze raamuitzetter is geschikt om veilig te ventileren en heeft 
een basis inbraakwering. De vergrendeling  kan ook gebruikt 
worden om te voorkomen dat kinderen het raam openen en er uit 
vallen (bijv. op verdiepingen). Gebruik als uitvalbeveiliging 
geschiedt op eigen risico. Montage kan op naar links en naar 
rechts draaiende ramen. Voor montage op kunststof kozijnen 
dienen aangepaste schroeven gebruikt te worden. Informeer 
hiernaar bij uw leverancier of Secu.

Montagehandleiding buitendraaiend (720)
1  Plaats de raamuitzetter bij voorkeur onder de aanwezige 

raamboom, als er niet voldoende ruimte is dan er boven.
2  Bij gesloten raam, plaats de mal conform tekening op minimaal 

180 mm vanaf de vensterbank en teken af.
3  Boor de afgetekende gaten voor met een 2,5  mm (hout)boor, 

met uitzondering van het onderste gat voor het raam deel
4  Plaats nu het anti-rammelstickertje, zorg voor een droog en 

schoon oppervlak. 
5  Bevestig nu het vergrendelingsdeel (alleen het bovenste 

montage gat) en daarna, na het openen van het raam,  het 
kozijndeel. Voor extra ruimte voor de schroevendraaier schuif 
de arm in een van de vergrendelings posities. 

6  Sluit het raam, controleer of de vergrendelsleuf in de verticale 
stand staand staat en haak de arm in het raamdeel. Controleer 
of de arm ver- en ontgrendeld kan worden door het verdraaien 
van de slotpin (horizontale stand)en het optillen van de arm. 

7  Indien werking ok is, boor dan het onderste gat voor in het 
raamdeel en plaats schroef. 

Montagehandleiding binnendraaiend (721) 
1  Plaats de raamuitzetter bij voorkeur onder de aanwezige 

raamboom, als er niet voldoende ruimte is dan er boven. 
Belangrijk het kozijn en het raam dienen volledig gelijk te liggen, 
indien dit niet het geval is gebruik hiervoor de rechthoekige 
uitvulblokjes.  

2  Bij gesloten raam, plaats het vergrendelingsdeel op het kozijn  
op minimaal 180 mm vanaf de vensterbank en teken af.

3  Boor de afgetekende gaten voor met een 2,5 mm (hout)boor.
4  Plaats nu het anti-rammelstickertje, zorg voor een droog en 

schoon oppervlak. Bevestig het vergrendelingsdeel.
5  Controleer of de vergrendelsleuf in de verticale stand staat en 

haak de arm in het vergrendelingsdeel. Zorg dat de arm volledig 
verticaal naar beneden hangt. Teken de gaten af van de 
bevestiging van de arm. Boor voor en bevestig.

6  Controleer of de raamuitzetter vergrendeld kan worden door de 
slotpin in de horizontale stand te zetten. Controleer daarna of 
het raam volledig open kan door de slotpin verticaal te draaien 
en de arm van de raamuitzetter iets op te tillen en te 
ontgrendelen

 
Tip 
De raamuitzetter kan alleen ontgrendeld worden als het raam 
volledig gesloten is. Als extra beveiliging/zekerheid zorg 
ervoor dat altijd de slotpin in de gesloten stand staat 
(horizontale stand).
Belangrijke veiligheidstips: 
Monteer deze raamuitzetter op alle ramen op de bovenste 
verdiepingen, vooral in kinderkamers.

MONTEER DE GRENDEL VOOR DE VEILIGHEID OP ZODANIGE 
HOOGTE VANAF DE ONDERKANT VAN HET RAAMDEEL, DAT 
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