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Montagetabel Draaikiep-Basic® 

 
Tabel voor sluitplaatmontage WK0 (basisveiligheid) 

 

Monteren van sluitplaten aan de sluitzijde (G), vertikaal. (vanuit de onderdorpel gemeten) 

Bij beslaghoogte 601 - 800 sluitplaat monteren op 383mm. 

Bij beslaghoogte 801 - 1000 sluitplaat monteren op 160mm en op 550mm. 

Bij beslaghoogte 1001 - 1200 sluitplaat monteren op 160mm en op 700mm. 

Bij beslaghoogte 1201 - 1400 sluitplaat monteren op 160mm en op 700mm. 

Bij beslaghoogte 1401 - 1600 sluitplaat monteren op 160mm, 700mm en op 1170mm. 

Bij beslaghoogte 1601 - 1800 sluitplaat monteren op 160mm, 700mm en op 1370mm. 

Bij beslaghoogte 1801 - 2000 sluitplaat monteren op 160mm, 700mm en op 1370mm. 

Bij beslaghoogte 2001 - 2200 sluitplaat monteren op 160mm, 700mm, 1370mm en op 1770mm. 

Bij beslaghoogte 2201 - 2400 sluitplaat monteren op 160mm, 700mm, 1370mm en op 1770mm. 

 

Monteren van sluitplaten aan de hangzijde (MV), verticaal. (vanuit de bovendorpel gemeten) 

1e sluitplaat op 149mm. 

Bij beslaghoogte 1101 - 1800 sluitplaat monteren op 746mm. 

Bij beslaghoogte 1801 - 2400 sluitplaat monteren op 746mm en op 1346mm. 

 

Monteren van sluitplaten op de onderdorpel (MH), horizontaal. (vanuit de sluitzijde-stijl gemeten) 

Kiepsluitplaat monteren op 24mm vanuit de sluitzijde. (24mm is het begin van sluitplaat) 

Bij beslagbreedte 1100 - 1400 sluitplaat monteren op 658mm. 

 

Monteren van sluitplaten op de bovendorpel (A), horizontaal. (vanuit de hangzijde-stijl gemeten) 

Bij beslagbreedte 801 – 1000 sluitplaat op 600mm. 

Bij beslagbreedte 1001 – 1200 sluitplaat op 750mm. 

Bij beslagbreedte *1201 – 1400 sluitplaat op 750mm. 

Bij alle ramen een sluitplaat monteren op 76mm vanuit de sluitzijde. 

 

*) Vanaf een beslagbreedte van 1201mm een tweede schaar monteren. 

 

Monteren oploopplaatje t.b.v. de anti-foutbediening aan de sluitzijde (AF), vertikaal. (vanuit de 

onderdorpel gemeten) 

Bij beslaghoogte 465 – 600 monteren op 223mm. 

Bij beslaghoogte 601 – 800 monteren op 138mm. 

Bij beslaghoogte 801 – 1000 monteren op 288mm. 

Bij beslaghoogte 1001 – 1200 monteren op 388mm. 

Bij beslaghoogte 1201 – 1400 monteren op 388mm. 

Bij beslaghoogte 1401 – 1600 monteren op 388mm. 

Bij beslaghoogte 1601 – 1800 monteren op 388mm of op 1121mm. (krukhoogte op 563/1000) 

Bij beslaghoogte 1801 – 2000 monteren op 1121mm. 

Bij beslaghoogte 2001 – 2200 monteren op 1121mm. 

Bij beslaghoogte 2201 – 2400 monteren op 1121mm. 

 


