ASSA 237
Terrassdörrlås
Monteringsanvisning

Avsedd för kopplade dörrar

1

Placera borrmallen på innerhalvans utsidsa (alltså
mellan dörrarna). Markera borrcentrum för nyckelhålet och provborra med 10 mm borr. Borra endast
igenom till ca 2/3. Om spanjolleten tar emot måste
alternativa placeringar undersökas.

2

När låsets placering är fastställd placeras borrmallen med de 9 cirklarna mot ytterhalvans framkant
där låset sklall sticka in. Markera cirklarnas centrum med en syl rätt igenom pappret. Centrumlinjen måste ligga mitt i dörren och vara parallell
med dörrplanet. Ibland har ytterhalvan en fasning i
framkanten. Lägg centrumlinjen som i figur 2a.

En kopplad dörr består av en yttre och en inre
dörrhalva. Låset skall monteras i den yttre dörrhalvan.
Den inre dörrhalvan innehåller i allmänhet en
spanjolett och har då en stålskena på framsidan.
(Isolerglasdörrar är i allmänhet inte kopplade. Trots
att dörren normalt är tjockare finns ofta ingen plats
för låset bredvid spanjoletten. Låset måste då monteras i karmen.)
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Borra med 20 mm borr 45 mm in i dörren. Markera djupet
med en bit tejp på borren. Borra inte för djupt så att glaset
spräcks.

4

Hugg ur urtaget med ett stämjärn. Sätt in låset. Det får
inte spänna i urtaget.

5

Rita ut stolpens kontur och hugg ur för stolpen (3,5 mm
tjock)

6

Sätt in låset och markera för stolpskruven. Tag ur låset.
Borra för skruvarna med 3-3,5 mm borr.

OEM8011.1112.1

ASSA OEM AB

3

ASSA 237

Hål för nyckelhål och
dörrförstärkningsskyltar
BORR ø 10 mm.
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7

Placera borrmallen med stolpmarkeringenlängs
dörrens framkant. Var noga med att få mallen i
samma höjd som låset. Markera borrcentrum för
nyckelhålet och skyltarnas genomgående skruvar
med syl rätt igenom pappret.

Regelns hålbild

Tag ur låset. Borra för nyckelhålet i ordning 1, 2 och
3 enligt markering på borrmallen. Borra vinkelrätt
mot dörrplanet och borra varsamt för att undvika
att spjälka fanér eller färg på dörren. Borrhålen för
skyltarna skall endast borras igenom dörrens ytterhalva. Borrhålen för nyckelhålet skall borras även
genom dörrens innerhalva.

8

Sätt in och skruva fast låset. Montera och skruva
fast skyltarna.
De stora skyltarna med genomgående skruv skall
monteras så att de omsluter dörrens ytterhalva
och inte går att skruva loss från utsidan. Skruven
måster normalt knipas av med tång.
Det lilla skylten med kläpp skall monteras på
innerhalvans insida.
Hål för nyckelhål och
dörrförstärkningsskyltar
BORR ø 10 mm.

9 MONTERING AV SÄKERHETSBLECK
Stäng dörren med låshuset på plats. Markera ändlägena på låshusets stolpe på karmen.
(Låsstolpen och slutblecket har samma längd).
Mät hur långt in på karmen hålet för regeln skall placeras.

BORR ø 20 mm

Placera borrmallen för slutblecket mellan de markerade ändlägena på karmen och så att
hålbilden för regeln hamnar rätt.
Markera hålcentrum för de sex hålen, borr Ø 20 mm, och borra minst 30 mm djupt.
(Dessa hål kommer normalt att gå rätt igenom karmen).
Hugg ur mellan hålen för kappan. Placera slutblecket på plats. Om dörrspringan tillåter
kan man nu prova att regeln lätt passar in i slutblecket.
Justera med stämjärn i karmen om så behövs.

BORR ø 20 mm

Placera slutblecket på plats och rita ut konturerna.
Hugg ur för slutblecket, 3,5 mm. Ej nödvändigt om dörrspringan tillåter utanpåliggande
montering.
Markera och förborra för skurvarna med 3,5 mm borr. Obs! Två av skruvarna skall skruvas
snett in i dörrkarmen (se bild) genom hålen i ena sidan på kappan. För att underlätta detta
har hålen getts en speciell utformning. Skruva först in skruvarna helt. Tryck sedan dit slut
blecket och skruva upp skruvarna något genom de stora hålen. Tryck därefter ned blecket
så att skruvarna hamnar i de försänkta skruvhålen.

Urtag för låskista 45 mm

Låsstolpe 3.5 mm

Låsstolpe 25 mm

Skruva sedan dit de fyra fästskruvarna helt
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Dra till sist åt de två snedställda skruvarna helt.

Vänsterhängd
dörr

Högerhängd
dörr

Mall för slutbleck

