Middensluiting AMSP 7210
Verwerkingsvoorschrift en montage-instructie Middensluiting
Typen: AMSP 7210
Versie: 2.0
1. Verwerkingsvoorschrift
Bevestiging
De deurafstand dient minimaal 10 mm en maximaal 12 mm te bedragen.
Veiligheid
De middensluiting AMSP 7210 is goedgekeurd volgens weerstandsklasse 2 conform NEN 5096.
Oppervlakte afwerking
De middensluiting profielen zijn alleen geanodiseerd leverbaar.
Opslag en transport
De middensluiting profielen dienen droog en volledig ondersteund te worden getransporteerd en
opgeslagen.
2. Montage-instructie
Stap 1: Op maat maken
Lengte profiel vaste deurdeel: Bepaal de afstand vanaf de onderkant van de vaste deur tot de
onderkant van de tussenlat deuropening zoals aangegeven bij detail A-1. Laat het kunststof profiel
aan de onderkant doorlopen, maak hiervoor een uitkeping (zie Foto 1).

Foto 1: uitkepen onderzijde
Lengte profiel bewegende deurdeel: Bepaal de afstand vanaf de onderkant van de deur tot de
aanslagdichting zoals aangegeven bij detail A-1.
Opmerking: De AMSP 7210 is zowel links als rechts plaatsbaar. Het profiel dient aan de
bovenzijde te worden ingekort zodat de afstand tussen de gesoevereinde boorgaten aan de
onderzijde 85 mm h.o.h. is. Op deze manier wordt de inbraakwerendheid verhoogt. De
inbraakwerendheid is volgens deze montagewijze bepaald.
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Stap 2: Montage
Vaste deurdeel: Druk het profiel aan de onderzijde in het rubberen blok met lip of matje (niet
meegeleverd, zie Foto 2) en monteer het profiel op 3 mm met RVS A2 4x40 mm schroeven voor
montage op loofhout of met RVS A2 4 x 50 mm schroeven bij montage op naaldhout.
detail B. Monteer het kunststof blokje (voorzien van 2 gaten) bovenaan het AMSP 7210 profiel, zie
Foto 3 ‘kunststof blokje’. Hierdoor kan het bewegende deurdeel vrij lopen. Breng aan de
onderkant van het profiel, waar het kunststof profiel doorloopt, een laagje kit aan zoals
aangegeven bij detail A-2. De kit dient te voldoen aan de eisen van de NEN-EN-ISO 11600.

35 mm

Foto 2: plaatsen op rubber blok of matje

Foto 3: kunststof blokje

Bewegende deurdeel:
Bepaal de positionering van het profiel met behulp van de maten zoals aangegeven bij detail B.
Neem hiervoor de dagmaat en tel hier 75 mm (72mm+3 mm) bij op en verminder dit met 5 mm
sluitnaad aan de slotzijde (zie detail C-1). Doe dit zowel aan de bovenkant als aan de onderkant
van de deur. Monteer het profiel met RVS A2 4x40 mm schroeven voor montage op loofhout of
met
RVS A2 4 x 50 mm schroeven bij montage op naaldhout.

Opmerking: Houdt rekening met de tolerantie van het profiel zie detail C-2. Het aluminium deel
dient de kunststof afdichting over de gehele lengte te raken.
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detail A-2

detail A-1

detail C-1

detail C-2
detail B
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