
MONTERINGSINSTRUKTIONER

1 Stång 220-M004

2 Stångens fäste 220-M005

3 Hölje, vänster 220-M009

4 Hölje, höger 220-M01 0

5 Försänkt skruv M5x30 TORX T25

6 Popnit VETON 4x1 0

7 Drivnit AHTON 4x1 0

Tryckknapparna i serien EXIT-5000 är planerade att monteras i metal l- och trädörrar. Dörren borde ha en
sådan konstruktion att det finns ti l lräckl igt med fästyta (t.ex. 1 50x1 50 mm förstärkning på monteringsstäl let)
och att dörrskivan är styv.

Monteringshöjden för en skjutstång enligt standard SFS EN 11 25 är 900 - 11 00 mm från golvytan, men ändå
så att monteringshöjden går att ti l lämpa på monteringsstäl let. Stångens längd bör vara minst 60 % av
dörrskivans bredd.
Montören bör se ti l l att man inte använder produkter i branddörrarna som har en lägre brandklassificering än
själva branddörren. Tryckknapparna i serien EXIT-5000 uppfyl ler brandklassificeringen EI 1 20.

FÖR MODELLERNA EX5011Ae, EX5011Aep JA EX5012Ae, EX5012Aep

Innan du monterar EXIT-5000 seriens tryckknappar ska du försäkra dig om att:
- EXIT-tryckknappen är testad med samma typ* av låskista som den som nu monteras (jämf. förteckning
nedan)
- Då låskistan monterats enl igt ti l lverkarens instruktioner, borde dörren öppnas smidigt.

HORISONTALMONTERING HÖGER- OCH VÄNSTERGÄNGAD
Vid horisontalmontering: 1 . Avlägsna höljena (3, 4) genom att skruva stoppskruven inåt.
2. Placera låssidan vid dörrens tryckknapp med en fyrkantsprint och fästskruvar, så att du först
fäster en skruv i ovalen i kistans nedre kant. Kontrol lera därefter att kistan är rak på låssidan och
att låset öppnas smidigt då man trycker ned handtaget, såsom före monteringen av tryckknappen
Fäst därefter de resterande fästskruvarna (försäkra dig om att fästskruvarna inte träffar låskistan).
OBS! Inga fästskruvar fästs på handtagets främre sida



3. Bestäm (fäst inte) på vilket avstånd du vil l ha fjädersidan vinkelrätt från låssidan, mät
kistdelarnas avstånd och bryt av stången (se bilden ovan)
(kistavst. +31 ,5 mm = stånglängd )(mitt-mitt avst. -2 mm = stånglängd)

5. Fäst stången vid handtagen med skruvar (5) och
därefter fjädersidan vid dörren, vinkelrätt mot låssidan.
Lösgör stången.OBSERVERA! Inga fästskruvar fästs påhandtagets främre sida

4. Montera stångfästet (1 ) inne i stången ca 1 mm
djupare än kantens plan.
Borra ett 4,2 mm hål på stångens (observera gängorna i
stycket),
inre sida ca 9 mm från stångens ände för popniten
(såsom på låssidan).
Fäst popniten (6) i det borrade hålet med en popnittång.
Slå drivniten (7) in i popniten med hammare (såsom på
låssidan).

6. Smörj lås- och fjädersidan. 7. Montera höljena (3, 4) på plats genom att skruva stoppskruven
utåt. 8. Fäst stången med skruvar (5) vid handtagen (använd gänglåsning). OBS! Försäkra digom att tryckknappen fungerar smidigt.

Verktyg som behövs:
- 2 mm insexnyckel
- Torx T25 nyckel
- krysspårskruvmejsel
- 4,2 mm borr (för niten)
- nittång
- låsvaselin
- hammare
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OBS! Använd gänglåsning vid -
Torx T25 nyckel
monteringen av stångskruvarna
(5)

* CE-märkning gäller:

Abloy: LE 1 80, 31 0

EL 480, 580
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