
Montagehandleiding :

• MegaluX Rwg 04 x x conform EN 12101-2 en VDS 2159

• GB-VD x x conform EN 12101-2 getest en toegelaten

       Van Deudekom Plastics B.V., Oceanenweg 9, 1047 BA  Amsterdam, Nederland

Zonder ventilatie

Met ventilatie

Elektrisch Pneumatisch

verstelbare Vergrendelings-

bout EVB

Uitbreiding voor ventilatie Set-L

EVB 

Set-L 

Montage Beslag: 
 
Het beslag wordt  zover als mogelijk  in onze fabriek  voorgemonteerd en afgesteld .  Als basis mogen 
derhalve de afstelling van de eindstukken en de cilinder niet verandert worden.  
De afstelling van het eindstuk aan de scharnierzijde mag in ieder geval niet veranderd worden 
aangezien de geometrie in dat geval veranderd wordt hetgeen vernieling van het beslag kan 
veroorzaken. Ook de positie van het opnamestuk aan de cilinder mag nooit verandert worden 
aangezien dan de aansturing wordt onderbroken. 

Uitsluitend de verstelbare vergrendelingsbout (EVB) alsmede de montagebeugel en de oogschroef 
aan de cilinder dienen afgesteld te worden. 
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Van Boven



Indien niet al voorgemonteerd dient 
de boventraverse in het midden van 
het ventilatieraam te worden 
gemonteerd. 

Het voorgemonteerde beslag 
vervolgens in het midden van de 
opstand  hangen, direkt onder de 
boventraverse , en bevestigen. 



De koepel handmatig openen en weer 
sluiten waarbij het volgende 
gekontroleerd moet worden: 
openingshoek, mechanische werking 
van het beslag en de vergrendeling en 
dichtheid van het ventilatieraam. 

Instellen van de vergrendelingsbout 
(EVB)of de ventilatiemotor. 

De oogschroef van de cilinder in de 
onderste bout van de mechanische 
haakvergrendeling (MHV) hangen. De 
oogschroef daarbij zo afstellen dat de 
cilinder in kompleet gesloten toestand 
losjes aan de MHV hangt. 

Vervolgens testen of de cilinder bij 
geloten koepel kompleet sluit. 
Indien dit niet het geval is dient de 
oogschroef opnieuw afgesteld te 
worden. 



Inbedrijfname:  
1.) Rändelmutter volledig 
uitdraaien.  
2.) Ingeval van een pneumatische of 
elektromagnetische ontgrendeling 
aanwezig is kontroleren dat de veer 
geheel is ingedrukt. De stamper 
(PTK-stössel) dient drukloos te zijn. 
 3.) Het glaskolfje zo plaatsen dat de 
punt richting  Rändelschraube wijst. 
Spanbout middels het glaskolfje en 
de Rändelschraube aandraaien, 
wanneer men aan het eind 
weerstand voelt de Rändelschraube 
nog een halve slag geven. 
4.) Rändelmutter tot aan de aanslag 
weer vastdraaien. 
 5.) Kontroleren of de steeknaald 
buiten de schroefdraad van het CO2 
patroon blijft.  
6.) O-Ring van het CO2 patroon 
schroefdraad ligt invetten.  
7.) Testen of de terugstelknop in de 
juiste positie staat. (sluit gelijk met 
het huis af)  
8.) CO2-patroon vast schroeven.  
9.) Na elke ontlading bovenstaande 
herhalen.  
 
Belangrijk: Na een ontlading  altijd 
eerst de Rändelmutter volledig 
uitdraaien alvorens het CO2 
patroon uitgedraaid wordt ! 

Bij elke Onderhoudsbeurt het volgende nakijken:  
 
1)  Open de koepel en kontroleer daarbij: de openingshoek en het soepel lopen van alle 
onderdelen. Tevens een zichtkontrole van alle bouwdelen.  
2)  Kontroleer de vergrendeling. De mechanische haakvergrendeling  (MHV) moet stevig aan de 
vergrendelingsbout  (EVB) vastzitten.  
3)  Kontroleer of alle schroeven goed vast zitten.  
4)  Smeer de verschillende draaibare delen met  een daarvoor in de handel verkrijgbaar 
silikoonvrij vet in.  


