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1 Doelgroep van deze documentatie

• Deze documentatie is uitsluitend bedoeld voor 
vakbedrijven. Alle hierin beschreven werkzaamheden 
mogen uitsluitend door ervaren vakpersoneel worden 
uitgevoerd, dat voor de montage, het onderhoud en 

de reparatie van raambeslag is opgeleid en daarin over 
voldoende ervaring beschikt, omdat een correcte en 
veilige montage van het beslag zonder vakkennis niet 
mogelijk is.

2 Fabrikant en service

• SIEGENIA-AUBI KG 
Een onderneming van de SIEGENIA GRUPPE 
Tel.: +49 271 3931-0 
Fax: +49 271 3931-333 
E-mail: info@siegenia.com 

Industriestr. 1-3 
57234 Niederdielfen 
Neem in geval van reclamaties of service contact op met 
uw contractpartner.

3 Aansprakelijkheid

• Voorwaarden voor aansprakelijkheid en garantie kunt u 
vinden in onze AV.  

www.siegenia.com/de

4 Belangrijke instructies

• Uw ramen/balkondeuren zijn voorzien van een 
hoogwaardig SIEGENIA-beslag. Om er voor te zorgen dat 
hun lichtlopendheid en probleemloos functioneren zo lang 
mogelijk correct functioneert, adviseren wij u de hieronder 
beschreven inspectiewerkzaamheden regelmatig 
(minstens eenmaal per jaar, in school- en hotelgebouwen 
om de zes maanden) uit te voeren.

• Meer informatie over het onderhoud en de inspectie kunt 
u vinden in de „Richtlinien der Gütegemeinschaft Schlösser 
und Beschläge e. V.“ (http://www.beschlagindustrie.de/
ggsb/richtlinien asp).Richtlinien der Gütegemeinschaft 
Schlösser und Beschläge e. V. Dokument-Nr. 

H45.4200LS001DE 
https://downloads.siegenia.com/de/00003/index.html

• Basisinformatie voor de veiligheid document-nr. 
H45.5200LS001DE  
https://downloads.siegenia.com/de/00003/index.html

• Onderhoudshandleiding ALU:  
document-nr. H45.5200LS007de 

• Gebruiksaanwijzing ALU:  
document-nr. H45.5200LS008de 

5 Inspectie, onderhoud en reparatie

• Controleer alle veiligheidsrelevante beslagonderdelen  
( ) op goed vastzitten en slijtage.

• Controleer of de hoekpennen tot aan de aanslag 
ingeschoven zijn. Als dit niet het geval is, schuift u ze met 
de hand tot aan de aanslag naar boven en borgt u ze 
met de bijbehorende borgschroeven (afhankelijk van het 
beslag)!

• Let op losse bevestigingsschroeven en op het vastzitten 
van de greep.

• Schroef losse bevestigingsschroeven met een geschikt 
gereedschap aan.  
Let op: schroeven bij aanschroeven niet doldraaien.

• Vervang versleten/defecte beslagonderdelen of 
dolgedraaide schroeven zo snel mogelijk!

• Deze onderhoudshandleiding geldt dienovereenkomstig 
tevens voor beslag en raamtypen die hier niet specifiek zijn 
beschreven.

Onderhoudshandleiding
ALU
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6 Maataanduidingen

• Alle maten in deze documentatie zijn in mm 
aangegeven. 

7 Aandrukinstelling op de schuifstang

1.1 Aandrukinstelling ± 1 mm bij  sluitnok 
MV op de vleugel

1. Excentrische klinknagel voor instelling met inbus-
schroevendraaier losdraaien.

2. Aandrukinstelling voor sluitnok met ringsleutel 
SW 11 mm uitvoeren.

3. Na het uitvoeren van de instelling de 
excentrische klinknagel weer aantrekken. De 
sluitnok wordt daardoor weer geborgd! 
 
 

8 

1. 2. 3.
ca. 4 Nm

4 4
4

-1

+1

-90°

-90°

Uitleg van de symbolen 

 

instelbare excentrische sluitnokken

Standaard-instelpunt

Instelpunt afhankelijk van VB/VH

Instructies in acht nemen

9 Feedback over de documentatie

Opmerkingen en voorstellen ter verbetering van onze 
documentatie zien wij graag tegemoet. 
Gelieve uw suggesties via e-mail te sturen aan 
dokumentation@siegenia.com

ALU
Onderhoudshandleiding

mailto:dokumentation@siegenia.com
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Onderhoudshandleiding
Beslagonderdelen ALU axxent PLUS ALU

10 ALU axxent PLUS-DK (-TBT)
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1) Standaard-stelstuk (zwart). 

2) Voor de aandrukinstelling standaard-stelstuk uit het raamscharnier 

verwijderen en „stelstuk AV“ (grijs), art.-nr. MBDR0030-097010 smeren en 

plaatsen.

-Meer informatie kunt u vinden in de betreffende     
              montagehandleidingen H48.axntLS...de.

-De instructies en uitleg op de pagina's 3 en 4 
moeten in acht worden genomen!

Bij middensluiting (MV) zie 
aandrukinstelling pagina 4!
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ALU
Onderhoudshandleiding
Beslagonderdelen ALU axxent PLUS

11 ALU axxent PLUS-D
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-

 10 10
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2)

2)
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 +

 - 

1) Standaard-stelstuk (zwart). 

2) Voor de aandrukinstelling standaard-stelstuk uit het raamscharnier 

verwijderen en „stelstuk AV“ (grijs), art.-nr. MBDR0030-097010 smeren en 

plaatsen. 

-Meer informatie kunt u vinden in de betreffende     
              montagehandleidingen H48.axntLS...de.

-De instructies en uitleg op de pagina's 3 en 4 
moeten in acht worden genomen!
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Onderhoudshandleiding
Beslagonderdelen ALU axxent PLUS ALU

12 ALU axxent PLUS-K

+ 2,0 mm

2,5

- 3,0 mm

+ 1,0 mm

2
1

 1
0

 9

+ 2,0 mm

2,5

- 3,0 mm

13 ALU axxent PLUS-K/ZV

+ 2,0 mm

2,5

- 3,0 mm

 9

 10 + 1,0 mm

2
1

+ 2,0 mm

2,5

- 3,0 mm

 

-Meer informatie kunt u vinden in de betreffende    
montagehandleidingen H48.axntLS...de.
-De instructies en uitleg op de pagina's 3 en 4 
moeten in acht worden genomen!
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ALU
Onderhoudshandleiding
Beslagonderdelen ALU 2200-DK (-TBT)

14 ALU 2200-DK (-TBT)

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

+ 4,0 mm - 2,0 mm+
-

4

+ 0,8 mm - 0,8 mm 

RL

RL

1.
2.

2.

3.
+ 2,0 mm

3 Nm

- 1,0 mm

-Meer informatie kunt u vinden in de betreffende    
montagehandleidingen H48.2200LS...de.
-De aanwijzingen en uitleg op de pagina's 3 en 4 
moeten in acht worden genomen!

Bij zijdelingse instelling het standaard-
drukstuk verwijderen en indien nodig 
„drukstuk rechts“ (R),  
art.-nr. MBDR0021-10010,  
of „drukstuk links“ (L),  
art.-nr. MBDR0022-10010 plaatsen!
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15 ALU 5100-DK (-TBT)

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

+ 2,0 mm - 4,0 mm+
-

4

+ 1,5 mm

-  1,0 mm

-

4
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+
2,5

1)

+ 1,2 mm - 1,2 mm

 

 

1) Voor de hoogte-instelling verzonken schroeven M5 x 8,5 (pos. 901) 

losdraaien en na de hoogte-instelling weer met draaimoment 2,5 ± 0,25 Nm 

bevestigen.   

 

-Meer informatie kunt u vinden in de betreffende    
montagehandleidingen H48.5100LS...de.
-De instructies en uitleg op de pagina's 3 en 4 
moeten in acht worden genomen!

Onderhoudshandleiding
Beslagonderdelen ALU 5100-DK (-TBT) ALU
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ALU
Onderhoudshandleiding
Beslagonderdelen ALU 5200-DK (-TBT)

16 ALU 5200-DK (-TBT)
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+ -
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-Meer informatie kunt u vinden in de betreffende    
montagehandleidingen H48.5200LS...de.
-De aanwijzingen en uitleg op de pagina's 3 en 4 
moeten in acht worden genomen!

1) Zijdelingse instelling met standaard stelstuk ALU 5200. 

2) Voor de aandrukinstelling standaard-stelstuk verwijderen en 

„stelstuk AV“  (messing), art.-nr. MXBS0100-000010 indien nodig (met 

geïntegreerde zijdelingse instelling) plaatsen.
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Onderhoudshandleiding
Beslagonderdelen ALU-DK (-TBT200) ALU

17 ALU-DK200 (-TBT200)

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+

-

+ 2,0 mm

- 1,0 mm
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+ 1,5 mm                 - 1,5 mm
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+
-

4

4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Meer informatie kunt u vinden in de betreffende     
              montagehandleidingen H48.200LS...de.

-De instructies en uitleg op de pagina's 3 en 4 
moeten in acht worden genomen!
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18 ALU-D300

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

+

-
-+

+ 2,5 mm

- 2,5 mm

 
 
 
 

-Meer informatie kunt u vinden in de betreffende     
              montagehandleidingen H48.300LS...de.

-De instructies en uitleg op de pagina's 3 en 4 
moeten in acht worden genomen!

Voor de zijdelingse instelling het standaard-stelstuk 
verwijderen en indien nodig het drukstuk SV (wit) 
verwijderen, art.-nr. 818 138 plaatsen!

Voor de aandrukinstelling het standaard-stelstuk 
verwijderen en het „drukstuk AV“ (grijs),  
art.-nr. 855 133, indien nodig plaatsen!

ALU
Onderhoudshandleiding
Beslagonderdelen ALU-D300
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Onderhoudshandleiding
Beslagonderdelen ALU-RB/ALU-SF ALU

19 ALU-RB/ALU-SF

+ 1,5 mm

- 1,0 mm

2,5

+ 1,0 mm
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+
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+
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+ 2,0 mm - 2,0 mm+
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4
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-Meer informatie kunt u vinden in de betreffende     
montagehandleidingen H48.RBLS...de c.q.  
 H48.SFLS...de.
-De instructies en uitleg op de pagina's 3 en 4 
moeten in acht worden genomen!

Voor de aandrukinstelling het 
standaard-drukstuk verwijderen en 
indien nodig het „drukstuk AV“ (grijs),  
art.-nr. 855 133 plaatsen. 

Voor de zijdelingse instelling het standaard-
drukstuk verwijderen en indien nodig het 
"drukstuk SV" (wit) verwijderen, art.-nr. 855 
138. 

Alleen fixering 

Alleen fixering 
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