Montagehandleiding
ALU axxent PLUS-DK/TBT
ALU axxent PLUS-D/DS
ALU axxent PLUS-K/K-ZV
De volgende informatie dient absoluut in acht te worden genomen:
- Richtlijnen van de Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V.:		
- Basisinformatie voor de veiligheid: 					

- documentnr. H45.4200LS001NL
- documentnr. H45.5200LS001NL

Meer informatie:
-
Onderhoudshandleiding: 						- documentnr. H45.5200LS004NL
- Montagehandleidingen: 						- documentnr. H48.axntLS007DE...LS021NL
- Lijst met afkortingen: 						
- documentnr. H45.5200LS002NL
Opmerking:
Montage en instellingen voor eerder beslagsysteem "axxent" wijken af. Zie hiervoor doc.-nr. H45.axntLS004!

Verklaring van de symbolen: 		

 Bewegingsrichting
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Veiligheidsinstructie

Montagehandleiding

Veiligheidsrelevant gebied

ALU axxent PLUS-DK/TBT, -D/DS
Positionering beslagonderdelen I
Kozijn - hoeklager BSU in kozijngroef monteren
1.

Opmerking:

2.

–Reinig voor de montage de kozijn- en vleugelgroeven
van lijm- en bewerkingsresten.
Hoeklager
Draadstift
Boor Ø 4,2
(>100 kg)

1. Leg het hoeklager vlak in de kozijngroef en
klem het vast met de voorgemonteerde draadstiften
(aandraaimoment 2,5 ± 0,25 Nm en SW 2,5).
2. Bij vleugelgewicht >100 kg: boor door het verzonken gat
van het hoeklager in het kozijn en bevestig het hoeklager
extra met de verzonken schroef M5 x 13 (zonder afb.) in het
kozijn (aandraaimoment 2,7 ± 0,25 Nm en PZ2).

Vleugel - raamscharnier BSU monteren

> 100 kg: aanslag lang,

pos. 916 eerst inschuiven
en positioneren

3. Schuif het geleidingsstuk zoals in de afbeelding
hiernaast horizontaal in het vleugelprofiel.
Opmerking:

–Draai de cilinderschroef van het geleidingsstuk niet aan!






3.

Cilinderschroef

4.

Geleidingsstuk

5. Schuif de hoeklagerstift verticaal in het raamscharnier
BSU.

Raamscharnier BSU

6. Schuif de draagpen verticaal in het geleidingsstuk.

5.

 6.

4. Schuif het raamscharnier BSU verticaal in het
vleugelprofiel. Bij vleugelgewicht > 100 kg: schuif eerst de
lange aanslag, pos. 916, in het vleugelprofiel.

Hoeklagerstift
Draagpen

7. Draai de stuurarm in de richting van de pijl omhoog en
controleer het vergrendelen (klikgeluid) van de draagpen in het
geleidingsstuk.
Opmerking:

Geleidingsstuk

–Controleer of de draagpen goed in het geleidingsstuk zit!
–Positionering en bevestiging van de aanslag lang, zie bijv.
doc.nr. H48.axntLS007nl, pagina 5

Draagpen
7.

Stuurarm
Wanneer een draagpen niet vergrendeld is kan er
letselgevaar ontstaan, omdat de raamvleugel eruit kan
vallen!
De draagpen moet in het geleidingsstuk vergrendelen.



Wanneer de aanslag niet juist bevestigd wordt (pos.916)
kan er letselgevaar ontstaan, omdat de raamvleugel
eruit kan vallen!
De aanslag moet zoals aangegeven bevestigd worden
(aandraaimoment 2,5 ± 0,25 Nm en SW4).
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ALU axxent PLUS-DK/TBT
Positionering beslagonderdelen II
Vleugel - schaar positioneren

2

Opmerking:

9.

–Reinig voor de montage de kozijn- en vleugelgroeven
van lijm- en verwerkingsresten!

8. 8.


8. Breng de schaar in de gesloten positie
en schuif de schaar in het vleugelprofiel
9. Neem de afstand van 2 mm van de
schaar tot de vleugeloverslag in acht.

Vleugel - schaar bevestigen

10. Draai de inbusschroeven van de schaar vast, niet te sterk
aandraaien (onderzijde opnamegroef van de vleugelgroef
doorbreken).

2,5

10.

De afbeelding toont schaar maat 2

Kozijn - stuurarm positioneren

11.

Draagarm

Draagarm-markering
Stuurarm

11. Positioneer de stuurarm zo dat deze parallel met de
draagarm-markering staat; daardoor kan de raamvleugel
gemakkelijker in het hoeklager worden geplaatst.
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ALU axxent PLUS-DK/TBT
Montage BSU
Raamvleugel aan de BSU inhangen

Opmerking:

–Voor de inbouw van de raamvleugel zijn minstens 2 personen
nodig.
12.

12. Houd de vleugel geopend met een hoek van ca. 85° en iets
naar beneden gericht.
Opmerking:

–Om het instellen van de raamvleugel in de hoeklager te
vergemakkelijken, kan de cilinderschroef in het geleidingsstuk licht
aangedraaid worden. Zo wordt het per ongeluk draaien van de
schaararm in de volgende werkstap voorkomen.

BSU
°

85

13. Plaats de raamvleugel in het hoeklager, door de pennen van de
draagarm en van de stuurarm in de bijbehorende openingen in
het hoeklager te schuiven.
Opmerking:

–Controleer of de pennen inhaken!
–Draai de cilinderschroef in het geleidingsstuk los,
voordat u verdergaat!



Pen draagarm

Wanneer de pennen niet ingehaakt zijn kan er
letselgevaar ontstaan, omdat de raamvleugel eruit
kan vallen!

 De pennen van de draagarm en van de stuurarm moeten in
de hoeklager inhaken.

13.
Pen
stuurarm
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ALU axxent PLUS-DK/TBT
Montage BSO
Raamvleugel aan de BSO inhangen
14. Draai de raamvleugel in een openingshoek van ca. 70°.
15. Hang het schaarlager in de verticale kozijngroef.
16. Draai het schaarlager naar binnen
(richting raamkozijn).

16.
15.
Schaarlager

Raamvleugel

14.

17. Controleer of het schaarlager recht in de
kozijngroef ligt.

0

17.
Door een onjuiste positionering van de verticale
schaarlager in de kozijngroef kan er letselgevaar
onstaan, omdat de raamvleugel eruit kan vallen!

 De verticale schaarlager recht op de kozijngroef plaatsen.
19.
Schaarlager (klemstuk)

Schaarlager



18. Schuif het schaarlager met het voorgemonteerde klemstuk
naar boven, tot het schaarlager tegen de bovenste
kozijngroefrand ligt.

18.

Klemstuk
Schaarlager
Klemstuk
19.

Klemschroef
20.

19. Stel het klemstuk vlak af in de kozijngroef en klem deze met de
voorgemonteerde draadstift vast
(aandraaimoment 2,5± 0,25 Nm, SW 2,5).
20. Controleer het vastzitten van het schaarlager aan de bovenste
kozijngroefrand en klem vervolgens het klemstuk met de
voorgemonteerde klemschroef vast
(aandraaimoment 2,5 ± 0,25 Nm, SW 2,5).

20.
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ALU axxent PLUS-D/DS
Positionering beslagonderdelen - zonder MV
Voorbereiding
Reinig voor de montage de kozijn- en vleugelgroeven van lijm- en
bewerkingsresten.
Indien nodig: draai de aanslagdichting in het montagegebied ca.
150 mm uit de vleugeloverslag.

Aanslagdichting

Vleugel - schaar positioneren (zonder MV, voorbeeld DIN rechts)
1.

Schaaruiteinde

Excentrische
klinknagel
Normale positie

1. Draai de excentrische klinknagel vanuit de normale positie ca.
90° tegen de klok in. Op deze manier kan de schaararm
in stap 2. en 4. over de vleugeloverslag en de aanslagdichting
worden getild.
Opmerking:

–De excentrische klinknagel moet in de volgende stappen
meermaals worden versteld. Het wordt aanbevolen om de
excentrische klinknagel daarna weer in de normale positie te
plaatsen (zeskant in richting schaareinde gedraaid).

SW 4
ca. 90°
2.
Aandrukplaat

Geleidingsstuk
3.

2. Klap de schaararm ca. 30° naar buiten en schuif het
geleidingsstuk ca. 100 mm in de vleugelprofielgroef.
3. Schuif de aandrukplaat (kunststof, zwart) tot de
aanslag in de vleugelprofielgroef.



Opmerking:



–De voorste aanslagdelen van de aandrukplaat moeten tegen het
horizontale oppervlak van het vleugelprofiel liggen.

ca. 30°

Schaararm
Opname
aandrukplaat

4.

Opmerking:

–De centreerpen moet volledig in de opname van de
aandrukplaat zitten.
–Bevestig, indien nodig, de aanslagdichting weer in de
vleugeloverslag.



4



4. Positioneer de draaivleugelschaar zo, dat de centreerpen
tegenover de opname van de aandrukplaat ligt.
Draai de excentrische pen nu terug in de normale positie en druk
tegelijkertijd de centreerpen met de schaararm in de opname van
de aandrukplaat.

Centreerpen



Verder met stap 6, pagina 8.
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ALU axxent PLUS-D/ZV
Positionering beslagonderdelen - met MV
Vleugel - schaar voorbereiden (met MV aan BS)
Opmerking op pagina 6 in acht nemen!

1a.

1a. Klap de draaivleugelschaar open en draai
de verzonken schroef los.

1b. Verwijder de verzonken schroef en de centreerpen uit de
schaararm. Klap de draaivleugelschaar weer in elkaar.

1b.

Opmerking:

–Aandrukplaat (kunststof, zwart), verzonken schroef en
centreerpen zijn niet nodig.

Vleugel - schaar koppelen (met MV aan BS)
Koppelingsstuk BSO

2.

Regelstang ALU axxent PLUS-D BS



2. Zwenk de regelstang ALU axxent PLUS-D BS in de groef van het
geleidingsstuk van de draaivleugelschaar.
Verbind het koppelingsstuk BSO met de regelstang ALU axxent
PLUS-D BS.


Regelstang S3





3.

3. Schuif de voorgemonteerde eenheid van draaivleugelschaar,
koppelingsstuk, regelstang ALU axxent PLUS-D BS en regelstang
S3 ca. 150 mm in de vleugelprofielgroef.
Schuif de hoekoverbrenger tot de aanslag in de leugelprofielgroef.


5.

4.

Geleidingsstuk

4. Schuif nu de voorgemonteerde eenheid van draaivleugelschaar,
koppelingsstuk, regelstang ALU axxent PLUS-D BS en regelstang
S3 over de hoekoverbrenger tot de uitsparing in het geleidingsstuk
met de voorkant van de hoekoverbrenger overeenkomt.
5. Fixeer de hoekoverbrenger
(aandraaimoment 2,5 ± 0,25 Nm, SW 2,5).

2,5

Hoekoverbrenger
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ALU axxent PLUS-D/DS
Positionering beslagonderdelen
Vleugel - schaar positioneren
2
7.
9.

6. Positioneer de gesloten draaivleugelschaar.

 6.

8.

7. Stel een afstand van 2 mm in, gemeten vanaf het schaarlager tot
de vleugeloverslag.

2,5

8. Draai de stansschroeven van de schaar vast, niet te sterk
aandraaien (onderzijde opnamegroef van de veugelgroef
doorbreken).

8.
10.

Kozijn - stuurarm positioneren

9.
11.

Draagarm

Draagarm-markering
Stuurarm

9. Positioneer de stuurarm zo, dat deze parallel met de
draagarm-markering staat, daardoor kan de raamvleugel
gemakkelijker in het hoeklager worden geplaatst.
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ALU axxent PLUS-D/DS
Montage BSU
Raamvleugel aan de BSU inhangen

Opmerking:

–Voor de inbouw van de raamvleugel zijn minstens 2
personen nodig.
10.
12.

10. Houd de vleugel geopend met een hoek van ca. 85° en iets
naar beneden gericht.
Opmerking:

–Om het instellen van de raamvleugel in de hoeklager te
vergemakkelijken, kan de cilinderschroef in het geleidingsstuk licht
aangedraaid worden. Zo wordt het per ongeluk draaien van de
schaararm in de volgende werkstap voorkomen.

BSU
°

85

11. Plaats de raamvleugel in de hoeklager, door de pennen van de
draagarm en van de stuurarm in de bijbehorende openingen in
het hoeklager te schuiven.
Opmerking:

–Controleer of de pennen inhaken!
–Draai de cilinderschroef in het geleidingsstuk los,
voordat u verdergaat!



Pen draagarm

Wanneer de pennen niet ingehaakt zijn kan er
letselgevaar ontstaan, omdat de raamvleugel eruit
kan vallen!

 De pennen van de draagarm en van de stuurarm moeten in de
hoeklager inhaken.

13.
11.
Pen
stuurarm
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ALU axxent PLUS-D/DS
Montage BSO
Raamvleugel aan de BSO inhangen
12. Draai de raamvleugel in een openingshoek van ca. 70°.
13. Hang het schaarlager in de verticale kozijngroef.
14. Draai het schaarlager naar binnen
(richting raamkozijn).

14.
16.
13.
15.
Schaarlager

Raamvleugel

14.
12.

15. Controleer of het schaarlager recht in de kozijngroef ligt.

0

15.
17.

Bij een onjuiste positionering van het verticale schaarlager in de kozijngroef kan er letsel gevaar ontstaan,
omdat de raamvleugel eruit kan vallen!

 Verticaal schaarlager recht op de kozijngroef plaatsen.
19.
17.
Schaarlager (klemstuk)

Schaarlager



16. Schuif de schaarlager met het voorgemonteerde klemstuk naar
boven, tot de schaarlager tegen de onderzijde van de
bovenste kozijngroef ligt.

16.
18.
Klemstuk
Schaarlager
Klemstuk
19.
17.

Klemschroef
20.
18.

17. Stel het klemstuk vlak af in de kozijngroef en klem
deze met de voorgemonteerde draadstift vast
(aandraaimoment 2,5± 0,25 Nm, SW 2,5).
18. Controleer het vastzitten van het schaarlager aan de bovenste
kozijngroefrand en klem vervolgens het klemstuk met de
voorgemonteerde klemschroef vast
(aandraaimoment 2,5 ± 0,25 Nm, SW 2,5).

20.
18.
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ALU axxent PLUS-DK/TBT, -D/DS
Demontage BSO
Raamvleugel uithangen
Opmerking:
–Voor de demontage van de raamvleugel zijn minstens 2

2.
2.

personen nodig.
1. Draai de raamvleugel in een openingshoek van ca. 70°.
2. Draai het klemstuk op het schaarlager met de inbussleutel los, de
sleutel niet verwijderen.

70

3.

3. Druk met de sleutel door zijdelingse bewegingen de draadstift in
de richting van de kozijngroef en vervolgens naar beneden.
1.

Schaarlager (klemstuk)
4. Draai de klemschroef van het klemstuk op het schaarlager los
(zie ook pos. 18/20; max. 2 draaien, niet eruit schroeven).

4.

5.
5.
5.

5. Draai het schaarlager naar buiten (richting raamvleugel),
tot het klemstuk en de kozijngroef gescheiden zijn.

6.

6. Houd de vleugel licht naar beneden gericht en in een
openingshoek van ca. 85° (zie ook pagina 4 c.q. 9.)
7. Til de raamvleugel zover op dat de pennen van de draagarm en
van de stuurarm uit het hoeklager gehaakt kunnen worden (zie ook
pagina 4 c.a. 9).


7.

Opmerking:

–Voor de overige werkzaamheden hoeven hoeklager en
raamscharnier BSU niet gedemonteerd te worden.

H45.axntLS001nl
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ALU axxent PLUS-DK/TBT, - D/DS
Demontage BSU en stelstuk
BSU demonteren
Opmerking:

Raamscharnier BSU

8. Zwenk de stuurarm volledig omhoog.
Draai de cilinderschroef in het geleidingsstuk zover vast dat
het geleidingsstuk niet meer door de stuurarm in de vleugel
verschoven kan worden.

Wig
8.
8.

Geleidingsstuk

SW 4
Cilinderschroef

Stuurarm




9.
9.

–Leg de uitgehangen raamvleugel voor de volgende
werkzaamheden op een stabiele onderlaag.

Opmerking:

–De kleminrichting in het geleidingsstuk is alleen voor montage c.q. demontagehulp. Hiermee wordt o.a. de correcte montage van
de beslagonderdelen aan de BSU gegarandeerd, deze mag niet
voor de draaistremming van de vleugel worden gebruikt!

Wig

9. Druk de stuurarm tegen het vastgezette geleidingsstuk tot de
draagpen uit zijn vergrendelpositie loskomt.

Draagpen

Stelstuk demonteren



11.
11.

Standaard-stelstuk (zwart)
optioneel: stelstuk AV
(grijs; + 0,5 mm )

10. Trek de stuurarm volledig uit het raamscharnier en het geleidingsstuk.
11. Het stelstuk kan nu van de hoeklagerstift gescheiden en
vervangen worden.

Hoeklagerstift
10.
10.

Mocht het stelstuk in het raamscharnier achterblijven, verwijder het dan
met behulp van een geschikt gereedschap, bijv. een hoekhaak, uit zijn
positie.
Opmerking:

–De montage van het stelstuk en de hoeklagerstift zorgen voor
voldoende smering met zuurvrij vet volgens de specificaties in de
onderhoudshandleiding, doc-nr. H45.5200LS004.
–Indien de montage wederom plaatsvindt, moet de cilinderschroef in
het geleidingsstuk weer volledig worden losgedraaid (zie ook pos. 8).

Indien men gebruik maakt van de kleminrichting in
het geleidingsstuk voor de draaistremming kan er
letselgevaar bestaan, doordat de raamvleugel eruit kan
vallen!
Kleminrichting altijd volgens de voorschriften plaatsen
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ALU axxent PLUS-K, K/ZV
Positionering beslagonderdelen I
Voorbereiding
Reinig voor de montage de kozijn- en vleugelgroeven van lijm- en
bewerkingsresten.
Indien nodig: draai de aanslagdichting in het montagegebied ca.
150 mm uit de vleugeloverslag.

Aanslagdichting

Vleugel - schaar positioneren
1.

Schaaruiteinde 

Excentrische
klinknagel
Normale positie

1. Draai de excentrische klinknagel vanuit de normale positie ca.
90° tegen de klok in. Op deze manier kan de schaararm in stap
2. en 4. over de vleugeloverslag en de aanslagdichting worden
getild.
Opmerking:

–De excentrische klinknagel moet in de volgende stappen
meermaals worden versteld. Het wordt aanbevolen om de
excentrische klinknagel daarna weer in de normale positie te
plaatsen (zeskant in richting schaareinde gedraaid).

SW 4
ca. 90°

2. Klap de schaararm ca. 30° naar buiten en schuif het
geleidingsstuk ca. 100 mm in de vleugelprofielgroef.

2.

Aandrukplaat
3.

Opmerking:



–De voorste aanslagdelen van de aandrukplaat moeten tegen het
horizontale oppervlak van het vleugelprofiel liggen.



Schaararm

3. Schuif de aandrukplaat ALU axxent PLUS-K (spuitgietstuk)
tot de aanslag in de vleugelprofielgroef.

Geleidingsstuk

ca. 30°
Opname
aandrukplaat

Centreerpen

 

5.



4.

4. Positioneer de draaivleugelschaar zo, dat de centreerpen
tegenover de opname van de aandrukplaat ALU axxent PLUS-K
ligt.
Draai de excentrische pen nu terug in de normale positie en druk
tegelijkertijd de centreerpen met de schaararm in de opname van
de aandrukplaat.
5. Schuif de draaivleugelschaar in de invoerrichting, tot de
Centreerpen volledig in de opname van de aandrukplaat ALU
axxent PLUS-K vergrendelt.
Opmerking:

–De centreerpen moet volledig in de opname van de
aandrukplaat vergrendelen.
–Bevestig, indien nodig, de aanslagdichting weer in de
vleugeloverslag.

 Stappen 1 - 5 steeds links en rechts uitvoeren
4
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ALU axxent PLUS-K, K/ZV
Positionering beslagonderdelen II
Vleugel - schaar positioneren

6. Breng de draaivleugelschaar in de gesloten positie en schuif de
schaar in het vleugelprofiel.

8.

6.



7. Neem de afstand van 2 mm van de schaar tot de vleugeloverslag
in acht.
2
2

9.

7.

8. Draai de stansschroeven van de schaar vast, niet te sterk
aandraaien (onderzijde opnamegroef van de vleugelgroef
doorbreken).

2,5
2,5
10.

8.

Raamvleugel onder horizontaal inhangen

Opmerking:

–Voor de inbouw van de vleugel zijn minstens 2 personen nodig.
–Voer om veiligheidsredenen de inbouw zonder beglazing uit.
–Leg indien nodig de raamvleugel voor de montage in het kozijn
op een geschikte onderlaag.



9.



9. Draai de twee geïnstalleerde draaivleugelscharen naar boven

en positioneer de raamvleugel dichtbij zijn definitieve
montagepositie in het kozijn.

Opmerking bij de demontage:

–Demontageprocedure gelijk aan ALU axxent PLUS-DK/TBT, zie
pagina 11, stappen 1 - 5.
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ALU axxent PLUS-K, K/ZV
Montage BSO
Vleugel - schaar positioneren
70

10.

10. Draai de twee draaivleugelscharen in een openingshoek van
ca. 70°.

12.

11. Hang na elkaar de twee schaarlagers in de horizontale
kozijngroef.
12. Draai de twee schaarlagers naar boven (richting raamkozijn).
11.

13. Controleer of de twee schaarlagers recht in de
kozijngroef liggen.

0

14.

Bij een onjuiste positie van de horizontale
schaarlagers in de kozijngroef bestaat letselgevaar,
omdat de raamvleugel eruit kan vallen!
13.

 Horizontale schaarlagers recht op de kozijngroef plaatsen.

14.

Schaarlager


Schaarlager
(klemstuk)

Klemstuk
Klemstuk

14. Schuif de twee schaarlagers met de voorgemonteerde
klemstukken naar buiten, tot de schaarlagers tegen de
onderzijde van de bovenste kozijngroef liggen.

15. Stel de twee klemstukken vlak af in de kozijngroef en klem deze
met de voorgemonteerde draadstiften vast
(aandraaimoment 2,5± 0,25 Nm, SW 2,5).
16. Controleer het vastzitten van de twee schaarlagers aan
de bovenste kozijngroefrand en klem vervolgens de
klemstukken met de voorgemonteerde klemschroeven vast
(aandraaimoment 2,5 ± 0,25 Nm, SW 2,5).

16.

15.

Bij een niet correcte bevestiging van de klemstukken
in de kozijngroef bestaat letselgevaar, omdat de
raamvleugel eruit kan vallen!

Klemschroef
Schaarlager
Draadstift

 Controleer het correct vastzitten en de bevestiging.
H45.axntLS001nl
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Verkoopkantoor Benelux
Industrieterrein Dombosch I

Telefoon: +31 85 4861080

Ramgatseweg 15

info-b@siegenia.com

4941 VN Raamsdonksveer

www.siegenia.com

NEDERLAND
SIEGENIA wereldwijd:

Oekraïne Telefoon: +38 044 4054969

Benelux Telefoon: +31 85 4861080

Oostenrijk Telefoon: +43 6225 8301

China Telefoon: +86 316 5998198

Polen Telefoon: +48 77 4477700

Duitsland Telefoon: +49 271 39310

Rusland Telefoon: +7 495 7211762

Frankrijk Telefoon: +33 3 89618131

Turkije Telefoon: +90 216 5934151

Groot-Brittannië Telefoon: +44 2476 622000

Wit Rusland Telefoon: +375 17 3143988

Onze internationale adresgegevens vindt

Hongarije Telefoon: +36 76 500810

Zwitserland Telefoon: +41 33 3461010

u op de website: www.siegenia.com

Italië Telefoon: +39 02 9353601

Zuid-Korea Telefoon: +82 31 7985590

Neem contact op met uw vakbedrijf:

