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Montering utan förankring på insidan: 
Vid montering av B-Lock Flex nyckeltub Ø50/70 mm borras först ett 6mm hål för fixering av centrumkrys-
set. Välj ett bra ställe, om möjligt i centrum av en tegelsten. Härefter borras med en 51/71 mm hålsåg 
(15, se bilden på följande sida) och samtliga delar provmonteras. 
Nyckelröret monteras i murvägg eller i betongvägg med expansionsröret (3). Expansionsröret spänns/
expanderas genom att dra  bulten (2) i botten av nyckelröret. Bulten är en M12 x 30 mm som dras hårt 
med en 19 mm insexnyckel. Med fördel kan vårt monteringsverktyg(13) och spärrskaft(14) som har rätt 
längd till botten av nyckelröret användas. 
 
   
Montering med förankring på insidan:  
När borrarbetet har genomförts görs en provmontering med alla delar inkl. ankarbox/plåt (12), brickor 
och muttrar för på så sätt mäta rätt längd på gängröret (8). Gängröret kapas och vid slutlig montering av 
B-Lock Flex nyckeltuben appliceras silikonfog runt den yttersta delen av hålet i muren. Efterspänning 
kan göras i ankarboxen. Avslutningsvis monteras täckbrickan (4) som är tillverkat i rostfritt  stål.   
 
 
Montering av oval cylinder 
Den ovala cylindern (11) placeras i ALU låsblocket (10) och medföljande låsbleck (7) placeras därefter i 
urfräsningen på låsblockets bottensida. Nyckeln  placeras vertikalt i cylindern. Mellanplåt (6) monteras 
inkl. nyckelring eller nyckellåda (5). Alla delar spänns med 2 st insexskruvar (5x25 mm) som förses med  
LocTite eller dylikt före fastdragning. 
 
 
Sabotageskyddad nyckeltub 
En 6 mm magnetkontakt eller mekanisk mikrobrytare används för övervakning av nyckeltuben. Magnet-
kontakten levereras med ca 2 m kabel som leds genom den rostfria rörbulten (1). Rörbulten monteras 
med rörskarv (15x40 mm) till gängröret som fastspänns i ankarboxen. Denna utgör en samtidig en mon-
tagebox för kabelanslutning till larmanläggning. Ankar/montageboxen är försedd  med skruvplint för ka-
belanslutningarna och innehåller också en sabotagekontakt. 
 
 
Underhåll av nyckeltuben 
De rörliga delarna i B-Lock Flex nyckeltub bör smörjas med PTEF låsolja 1-2 gånger årligen. Låscylin-
dern bör också smörjas enligt cylinderproducentens rekommendationer. Täcklocket till låscylindern bör 
alltid täcka ingången till cylindern när denna inte används för att förhindra smuts/fuktintrång.  
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Birepo - Flex nyckeltub:  NB 58xx - NB 70xx 

1) B-Lock Flex Rostfri M12 x 30 mm bult med hål för anslutningskabel till sabotageskydd 

 

 2) B-Lock Flex Rostfri M12 x 30 mm bult 

Bult för expandering av expansionsrör i botten av tuben 

8 ) Gängrör för förlängning av nyckeltuben till 
insidan av väggen 

12) Ankarbox för fastspänning på  
insidan av väggen 

4) Täckbricka 

11) Oval låscylinder 

9) Skruvhål för fixering av låda 

13) Monteringsverktyg 

14) Spärrskaft med förlängning 

15)Diamantborr för uppborrning  

3) Expansionsrör 

5) Nyckellåda 

10) ALU låsblock  

6) Mellanplåt 

7) Låsbleck 


