Monteringsvägledning för B-Lock Combi Nyckelbox.
Montering utan förankring på insidan:
Vid montering av B-Lock Combi nyckelbox på mur/vägg utan förankring på insidan
används en 4 mm och ett 10 mm borr. Först används en 4 mm borr för förborrning av 4 st hål
som sedan borras upp till 10 mm med ett djup på 110 mm.
Montering med förankring på insidan:
Vid montering av B-Lock Combi på mur/vägg med förankring på insidan används en 4mm,
10 mm, 13 mm och 20 mm borr. Först används en 4 mm borr för förborrning av 2 st hål som
sedan borras upp till 10 mm med ett djup på 110 mm. Ett tredje hål borras helt genom
väggen, också här förborras hålet med en 4 mm borr som sedan borras upp till 13 mm. Från
utsidan borras hålet upp ytterligare till 20 mm med ett djup 30 mm . Detta för att ge plats till
gängbussningen för den genomgående gängstången.
När borrarbetet har genomförts görs en provmontering med alla delar inkl. ankarbox/plåt,
brickor och muttrar för på så sätt mäta rätt längd på gängröret. Gängröret kapas och vid
slutlig montering av B-Lock Combi boxen appliceras silikonfogmassa kring skruvhålen.
Fastspänning görs i B-Lock Combi huset med en spärrnyckel och bits T40.
Montering av oval låscylinder i låsblock:
Den ovala cylindern spänns fast i ALU låsblocket med insexskruvar och medföljande
låsbleck monteras därefter. ALU låsblocket monteras också i B-Combi huset med
insexskruvar. Kom ihåg att montera låsbrickor vid fastspänning av ALU blocket.
Montering av lådan i boxhuset:
I botten av lådan placeras metallplåten med monterad fjäder och spänns fast med 2 st små
insexskruvar. Härefter monteras nyckellådan i boxhuset och 2 st gångjärnsstift förs in från
varje sida. Det är rekommenderat att göra en testöppning av nyckelboxen innan lådan
monteras permanent.
Underhåll av B-Lock Combi:
De rörliga delarna i B-Lock Combi nyckelboxen bör smörjas med PTEF låsolja 1-2 gånger
årligen. Låscylindern bör också smörjas enligt cylinderproducentens rekommendationer.
Täcklocket till låscylindern bör alltid täcka ingången till cylindern när denna inte används
för att förhindra smuts/fukt.
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