
Montagehandleiding

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

Benodigd voor montageLees voor montage altijd eerst de hele handleiding  door.

De SecuGuard doorvalbeveiliging is goed gekeurd volgens 
NEN 6702 (bouwbesluit) tot een maximale dagmaat van 150cm, 
bij toepassing op deugdelijke houten, kunststof,  aluminium en 
stenen kozijnen (binnen of buiten). 

kijk op www.secu.nl voor een actueel overzicht van de  modellen en 
NEN6702 regels.
 
belangrijk
Montage in hout: montagemateriaal meegeleverd, minimale af-
stand tussen hart boorgat en rand kozijn = 30mm. 

Montage in steen: aangepast montage materiaal nodig:  
art nr 2011.065.004. Minimale afstand tussen hart boorgat en 
rand kozijn/muur = 35mm. Plaatsing in voeg niet goed gekeurd. 

Bij montage op kunststof of aluminium neem contact op met 
Secu voor advies.

waarschuwing
In kustgebieden (en andere gebieden met agressieve milieu 
 indicatoren) moet altijd RVS montagemateriaal toegepast  worden 
(niet meegeleverd). Neem contact op met Secu voor andere aan-
passingen die in die gebieden wellicht noodzakelijk zijn.

Bij sommige kozijnsoorten vervalt de  garantie zodra er in ver-
schroefd wordt. Neem bij twijfel contact op met de  fabrikant/le-
verancier van het kozijn.

montage in houten kozijn
1. meet de dagmaat van het raam.

2. Bepaal de montageplaats van de  beveiliging .

3. Teken af en boor aan beide kanten voor met houtboor diepte 
20mm ø15mm. (afb. 1)

belangrijk: zorg ervoor dat de gaten recht worden voor geboord en 
recht tegenover elkaar.

4. Schroef rampa-inserts aan beide kanten vast m.b.v. 
 inbussleutel 8. (afb. 2) 

belangrijk: zorg ervoor dat de rampa inserts recht worden inge-
draaid.

5. Plaats eerst tandveer-ring over inbusbout en vervolgens de 
ovale nok. Draai (m.b.v. inbus-sleutel 6) ovale nok in rampa ins-
ert. (afb. 3) 

6. Zaag de beveiliging op maat (dagmaat -8mm).  De buis is alu-
minium gechromateerd. Oxidatie is hiermee vrijwel uitgeslo-
ten, de zaagsnede hoeft niet behandeld te worden. (afb. 4) 

belangrijk: kort niet in aan de kant van het sleufgat op de buis. 
Hierdoor kunt u de buis niet meer gebruiken! 

Vervolg zie volgende pagina.

Kijk voor meer informatie op: go.secu.nl/doorvalbeveiligingidd
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7. Bekijk de eindringen. Aan de binnenkant ervan zit een kleine 
sleuf rondom. Deze sleuf klikt uiteindelijk over de steunen 
heen, zodat een waterdichte constructie ontstaat. Schuif de 
eindringen aan  beide kanten over buis, met de kleine sleuf rich-
ting einde van de buis. (afb. 5)

8. Neem buis verticaal in de handen. Steek nu de inbus-sleutel 
met de korte kant in het sleufgat van de buis. Steek inbusbout 
op uiteinde inbussleutel. Plaats eerst tandveer-ring en vervol-
gens nok hierover. (afb. 6) 

9. Steek buis over ovale steun in kozijn.  (afb. 7)

10. Plaats buis horizontaal. Duw schroef nu terug, zodat buis tus-
sen kozijn  geplaatst kan worden. Lijn uit met gat rampa insert. 
Zorg ervoor dat de inbus sleutel in de inbusbout blijft zitten.  
Als deze losraakt dient u stap 4 te  herhalen. Als het glas de in-
bussleutel in de weg zit, dient u de inbussleutel in te korten. 
(afb. 8) 

tip: gebruik een kogelkop-inbussleutel

11. Draai nu de nok m.b.v. de inbusbout vast (rechtsom  draaien). 
Schuif ringen over de uiteinden van de buis totdat deze vast 
klikken.

12. Bevestig dopje over sleufgat (afb. 9). Draai buis zo, dat dit dop-
je zich aan de onderzijde bevindt. 

Scan onderstaande QR-code (of volg de link) voor een uit gebreide 
montagefilm.
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Kijk voor meer informatie op: go.secu.nl/doorvalbeveiligingidd
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