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Grendelschakelcontact
(Slotplaatcontact, grendel-/sluittoestandmelder)
Montagehandleiding 
• Bevestigingspositie voor het grendelschakelcontact. bepalen. 
Nieuw: Montagemogelijkheid aan de zijkant van de grendel/schootuitsparing!
• Hefboomarm naar wens aanpassen volgens het voorbeeld in afbeelding 

1, 2 of 3, resp. cilindrische pen plaatsen voor montage aan de zijkant. 
• Boorsjabloon op de bevestigingspositie plakken en gaten boren van 3,2 

mm (2x).Afbeelding 4. Volgt het aansolderen van de kabel, boorsjabloon 
voor deze bewerkingstap laten zitten! 

• Eventueel de aansluitkabel door de kabeldoorvoer in de kap voeren. 
• Bij de uitvoering zonder "aansluitkabel", grendelschakelcontact op het 

omgebogen deel van de boorsjabloon schuiven. Afbeelding 4. Daarna de 
aansluitingen naar behoefte vastsolderen. Afbeelding 5.                              

De microschakelaarbehuizing is waterdicht IP 67! Aansluitingen IP 
50. Eventueel soldeerverbinding tegen weersinvloeden beschermen door 
een krimpkous resp. door het ingieten van een geschikt 
siliconenafdichtmiddel.

• Grendelschakelcontact en de boorsjabloon verwijderen. 
• Gaten voor de M3 bevestigingsschroeven verzinken.  
• Plakstrip van de boorsjabloon verwijderen, grendelschakelcontact op de 

boorsjabloon = montagehulpmiddel plaatsen. Afbeelding 6. 
• Grendelschakelcontact in de bevestigingspositie brengen. 
• Met de juiste lengte van de meegeleverde M3 schroeven met verzonken 

kop het grendelschakelcontact bevestigen. 
OPMERKING! De correcte schroeflengte kan worden berekend door de 
schroefdraaddiepte van het grendelschakelcontact = 2 mm op te tellen bij de 
dikte van de slotplaat! Een te lange schroef veroorzaakt functiestoringen!
Technische gegevens           VdS - Nr. G 186 105 Klasse C

Afbeelding 1 Afbeelding 2 Afbeelding 3 

NIEUW! 
Montage aan de zijkant van slot/schootuitsparing in de slotplaat   

Verdeelkast 

Grendel/
schootuitsparing 
"slotplaat/deurkozijn" 

Bij een beginnende 
bediening ca. 4 mm 
van de schoot/
grendelrand, is de 
grendel/schootafstand 
onbegrensd!
Cilindrische pen 
insteken. 

Cilindrische pen insteken 

Bevestigingsschroef 
verwijderen en de 
metalen plaat verwijderen 

Grendelschakelcontact 
op een vlakke 
ondergrond leggen en 
de boorsjabloon onder 
het bedieningselement 
leggen, zodat de 
ondergrond wordt 
beschermd tegen 
beschadigingen! 

Cilindrische pen inslaan 
tot deze vlak ligt met de 
onderkant van het 
bedieningselement. 

Overige 
toepassingsvoorbeelden 

Wijzigingen voorbehouden! Stand Januari  2008

Afbeelding 4 Afbeelding 5 Afbeelding 6 

Behuizing, veer en hefboomarm X12CrNi177 1.4310 (RVS) 
Microschakelaar (wisselcontact) Gouden contact 1 mA – 2 A/30 V 
Temperatuurbereik -40 °C tot +65 °C (VdS klasse III) 

 feitaler %59 .xaM diehgithcovthcuL
Beschermingsgraad: microschakelaar/
aansluitingen

IP67/IP50 ingegoten aansluitingen 
IP67

 46PI  pakkedfa teM

Leveromvang
(Uitvoering met aansluitkabel: 
 kabel LIYY 3x0,14 mm2 grijs Ø 3,4mm 
lengte 2 m vertint voor LSA – Plus 
snijklemtechniek)

Grendelschakelcontact, afdekkap, 
boorsjabloon,
verzonken schroeven DIN965 
kruiskop A2 (RVS) M3x5, M3x6, 
M3x8, M3x10  
Cilindrische pen DIN7 M6 2x16 A2  
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LIYY Kabel 
3 = wit 
2 = groen 
1 = bruin 

<mm> 

Grendel/
slotschoott

90° verzonken-
schroefkop ca. 
Ø 5,5mm) 

Ø 3,2mm 

Grendel/
slotschoott

Uitvoering met 
aansluitkabel 
LIYY 3x 0,14mm2

      wit  = 3 
    groen = 2 
bruin = 1 

Evt. trekontlasting 
met kabelbinder 
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Niet bediend 
weergegeven!  
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Afdekkap!  
Bescherming tegen vocht 
en vuil is alleen bij een 
naar boven uitgaande 
kabel gegarandeerd! 

Grendel/
slotschoott

Grendel/
slotschoott

Centrale 

Gebruik de afdekkap (buitendeur) 
In overeenstemming met de kabelmontagemethode - voor 
of na het solderen - kabel door de opening in de afdekkap 
voeren! Alleen als de uitgaande kabel naar boven loopt, is 
bescherming tegen vocht en vuil gegarandeerd. 
Als er geen afdekkap voorzien is, kabel met kabelbinders 
aan de behuizing vastmaken. 

Schakelpunt 
10° - 15°  

Montage-
hulpmiddel /
boorsjabloon 

Extra 
bedieningselement 
"cilindrische pen"

Cilindrische pen 

Schakelpunt 
na ca. 8mm 

Max. grendel/schootafstand in de 
grendel/schootopening 19 mm 

Grendel/
slotschoott

Grendel/
slotschoott

Schoott
(deurklink) 

Boorsjabloon 

Schroeflengte = 
materiaaldikte 
slotplaat + 2 mm  

Grendel/
slotschoott
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