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1. Algemeen 

 

De key-controller dient voor het gecontroleerd uitgeven van een sleutel.  

De key-controller is voorbereid voor 2 halve DIN-profielcilinders (30mm)  

(niet bij de levering inbegrepen) 

 

                    2.  Levering  
                                                                                                                                                       
                         2.1 Key-controller 
                         2.2 Bevestigingsschroeven voor de cilinder M5x6, 4 stuks 
                         2.3 Veerring 5mm, 4 stuks 
                         2.4 Verzinkt schroef voor de montage in een omkasting M5x6, 4 stuks of 
      2.5 Veiligheidsschroeven voor een montage op de wand M5 x 25, 4 stuks  
                         2.5 Plug MS5x18, 4 stuks 
    2.6 Torx bit TX25, 1 stuks 
 
 
                    3.  Montage 
 
                         3.1 Deksel verwijderen  
                               De 4 schroeven ③ verwijderen. Als de key-controller al in een omkasting is gemonteerd, die u 

            eerst de 4 schroeven ② te verwijderen. 
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                        3.2 De nok van de cilinder die in te stellen ②  

                              De linker cilinder op 0⁰ (12 uur), de rechter cilinder op 90⁰ naar links (9 uur) 

                        3.3 Om de cilinders in te bouwen, dient u de twee schroeven ① M5x16 te gebruiken. 

                              Deze slechts handvast vastdraaien (de cilinders moeten eenvoudig te draaien zijn) 
 

                                                               
 
 
 
                               Let op !   
                               De 2 nokken van de twee cilinders moeten verschillend worden ingesteld. De nokken dienen 
              zich steeds tussen de 2 stiften te bevinden. 
  
                         3.4 Het geheel op goede werking controleren 
                         3.5 Deksel terugplaasen en vastschroeven (indien gewenst kunt een wat Loctite toevoegen)  
                         3.6 De key-controller kan nu geplaatst worden. 
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                     4. Opmerking   
                          

De omkasting is gemaakt uit hoogwaardig roestvrijstaal. Omgevingsinvloeden kunnen er 

echter voor zorgen dat er zich zogenaamde vliegroest vormt. Dit is niet schadelijk voor de key-

controller en vliegroest kan het materiaal niet aantasten. Mocht vliegroest voorkomen, dient u de 

controller regelmatig met een poetsmiddel voor roestvrijstaal te behandelen. 

 
                      5. Onderhoud 

  Wij adviseren u om 1 keer per jaar de key-controller op goede werking te controleren. 

 
                      6. Tekening met maatvoering 
 
                                                         

                                        
                                                                                                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                  
 
                  7. Technische informaie 
 
                      Afmetingen:  48 x 130 x 95mm (h x b x d) 
 
                      Materiaal:            omkasting: roestvrijstaal  
                                                          cilinders: messing, vernikkeld (indien deze af fabriek gemonteerd zijn) 
 
             
 
 
 
 


