
Verstelling bijzetsluitplaten:

1  Draai de 2 schroeven (A) een paar slagen los.

2  Plaats een schroevendraaier in de uitsparing van het excenter 
(B) en draai deze om de schroefkop heen. Doe dit met beide 
excenters zodat de sluitplaat in zijn geheel naar links of rechts 
verplaatst.

3  Schroef daarna de 2 schroeven (A) weer vast.

4  Herhaal dit voor de andere bijzetsluitplaat indien nodig.

5  Controleer de werking van het slot door de deur in gesloten 
toestand volledig af te sluiten.

Montagehandleiding
Veiligheidssluitkommen
en -sluitplaten
VS4900, (V)PM4900
en VS4905
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Nastellen van sluitplaten Meerpuntsluitingen 4900

De sluitplaten van zowel het hoofdslot als de bijzetsloten in de 
buitendeuren zijn verstelbaar. Met name in de zomer of in de 
winter kan de deur, door temperatuurverschillen binnen en buiten, 
gaan kromtrekken. 

Door werking van de deur, kan een slot dat aanvankelijk licht te 
bedienen was, moeilijker bedienbaar worden. Als het slot bij een 
geopende deur wel een lichte bediening kent, kunt u vaststellen 
dat de sluitplaten versteld dienen te worden.
De haakschoten ondervinden dan teveel weerstand bij het inlopen 
in de sluitplaten. Daarom zijn de sluitplaten nastelbaar.  
Sloten langdurig gebruiken met een zware bediening, beïnvloedt 
de levensduur van het slot! 

De sluitplaten bevinden zich in de kozijnstijl tegenover de sluitha-
ken die uit het slot komen. Er zijn 3 sluitplaten: de bijzetsluitplaat 
onder, de hoofdsluitplaat en de bijzetsluitplaat boven. 

Verstelling hoofdsluitplaat: 

Bij het sluiten van de deur, zonder deze op slot te draaien, dient de 
dagschoot eenvoudig in de sluitplaat te vallen. Als dit niet het geval 
is, kunt u de sluitplaat nastellen.

1 Draai de 2 schroeven (A) een 
paar slagen los

2  Verplaats het stelstuk door 
middel van het stel-schroefje 
(B). 

3  Controleer of de deur goed 
sluit en draai de 2 schroeven 
A weer aan. De deur dient 
niet te rammelen als u 
binnen aan de kruk trekt en 
duwt.

4  Plaats het stelblokje van het 
andere gat op dezelfde maat 
in op identieke wijze.

5  Controleer hierna de wer-
king van het slot door aan 
de buitenzijde de deur te 
openen met de kruk of met 
de sleutel. 

Nastellen van sluitplaten Meerpuntsluitingen 4900

De sluitplaten van zowel het hoofdslot als de bijzetsloten in de buitendeuren zijn 
verstelbaar. Met name in de zomer of in de winter kan de deur, door 
temperatuurverschillen binnen en buiten, gaan kromtrekken.  

Door werking van de deur, kan een slot dat aanvankelijk licht te bedienen was, moeilijker 
bedienbaar worden.  
Als het slot bij een geopende deur wel een lichte bediening kent, kunt u vaststellen dat de 
sluitplaten versteld dienen te worden. De haakschoten ondervinden dan teveel weerstand 
bij het inlopen in de sluitplaten. Daarom zijn de sluitplaten nastelbaar. 
Sloten langdurig gebruiken met een zware bediening, beïnvloedt de levensduur van het 
slot!

De sluitplaten bevinden zich in de kozijnstijl tegenover de sluithaken die uit het slot 
komen. Er zijn 3 sluitplaten: de bijzetsluitplaat onder, de hoofdsluitplaat en de 
bijzetsluitplaat boven. 

Verstelling hoofdsluitplaat:

Bij het sluiten van de deur, zonder deze op slot te 
draaien, dient de dagschoot eenvoudig in de 
sluitplaat te vallen. Als dit niet het geval is, kunt u 
de sluitplaat nastellen. 

1. Draai de 2 schroeven (A) een paar slagen los 
2. Verplaats het stelstuk door middel van het 

stelschroefje (B).  
3. Controleer of de deur goed sluit en draai de 2 

schroeven A weer aan. De deur dient niet te 
rammelen als u binnen aan de kruk trekt en 
duwt.

4. Plaats het stelblokje van het andere gat op 
dezelfde maat in op identieke wijze. 

5. Controleer hierna de werking van het slot door 
aan de buitenzijde de deur te openen met de 
kruk of met de sleutel. 

Verstelling bijzetsluitplaten:

1. Draai de 2 schroeven (A) een paar slagen 
los. 

2. Plaats een schroevendraaier in de 
uitsparing van het excenter (B) en draai 
deze om de schroefkop heen. Doe dit met 
beide excenters zodat de sluitplaat in zijn 
geheel naar links of rechts verplaatst. 

3. Schroef daarna de 2 schroeven (A) weer 
vast.

4. Herhaal dit voor de andere bijzetsluitplaat 
indien nodig. 

5. Controleer de werking van het slot door de 
deur in gesloten toestand volledig af te 
sluiten. 



Montagehandleiding
U heeft een Nemef veiligheidsproduct aangeschaft dat voldoet aan de 
SKG® kwaliteitseisen, wat staat voor optimale inbraakwerendheid, 
kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien is dit product geschikt voor 
gebruik  ten behoeve van het politiekeurmerk Veilig Wonen® en voor 
toepassing in gevelelementen volgens NEN-5096 klasse 2 en 3. 
Alle Nemef producten zijn met zorg onder de strengste kwaliteitsei-
sen geproduceerd.

Algemeen
• Beveiligen van deuren is pas zinvol wanneer deur en kozijn van 

voldoende kwaliteit zijn.
•  Monteer het product volgens de montagehandleiding en 

gebruik de (eventueel) meegeleverde boormallen en geadvi-
seerde of meegeleverde montagematerialen.

• Deze producten zijn geschikt voor inbraakwerendheidsklasse 
2en 3 volgens NEN 5096. In SKH publicatie 98-08 staan nadere 
voorschriften vermeld voor de houtverwerking.

Toepassing
• Deze Nemef veiligheidssluitkommen en sluitplaten kunnen 

toegepast worden in houten kozijnen en altijd in combinatie 
met een passend Nemef veiligheidsslot, veiligheidsbeslag en 
veiligheidscilinder met SKG® keurmerk.

• De VS4900 hoofdsluitkom met (V)PM 4900 hoofdsluitplaat en 2 
stuks VS4905 bijzetsluitkommen met bijzetsluitplaten kunnen 
gecombineerd worden met de Nemef 4900 meerpuntssluitingen.

• Minimaal benodigde stijlbreedte voor montage sluitkom: 50mm.
• De kommen en sluitplaten zijn voor zowel linksdraaiende als 

rechtsdraaiende deuren bruikbaar door deze om te keren.

VS4905 sluitkom en sluitplaat:

Montage

Montagestappen
1. Haakschoten uitdraaien en deur tegen het kozijn houden. Op 

het kozijn aftekenen waar schoten in sluitkom vallen (fig. 1.1 
&1.2). Houdt de sluitplaat van het hoofdslot op de juiste hoogte 
in het kozijn (fig. 1.1) en teken de hoogte van de schroefgaten 
af. Bepaal de hartlijn van de gaten (fig. 1.1 maat Y) door de deur 
te sluiten en daarbij de sluitplaat tussen de deur en het kozijn  
te houden. De aanslagzijde van de sluitplaat (fig. 1.1 maat X) 
losjes tegen de dagschoot houden terwijl de deur tegen de 
tochtstrippen aanligt. De deur hierbij niet in de tochtstrippen 
duwen. Teken op de achterzijde van de lip van de sluitplaat de 
rand van het kozijn af (zie fig 2). Open de deur en teken nu de 
schroefgaten af (fig. 1.1). Plaats de sluitplaten van de bijzetslo-
ten op de juiste hoogte (fig.1.2) en op dezelfde hartlijn als bij 
het hoofdslot (fig 1.1 & 1.2,maat Y) en teken de schroefgaten af.

2. Verwijder de sluitplaten en trek een lijn door de afgetekende 
schroefgaten. Teken de lengte af volgens tekening (fig. 3, maat 
C = 109 mm). Boor op de lijn een rij gaten met boordiameter 
22mm, en een diepte van 26 mm. Gaten schoon steken en 
sluitkom inpassen. 

3. Monteer nu de sluitkommen door schroeven met specificaties 
zoals genoemd in de tabel “bevestigingsmateriaal” schuin naar-
achter in het dikke gedeelte van het kozijn te draaien (fig. 2). 

4. Monteer ook de rechte schroeven met specificaties zoals ge-
noemd in de tabel “bevestigingsmateriaal” inclusief sluitplaten. 
Doe dit zo danig dat de dagschoot “aanligt”, maar kan vrij bewe-
gen als de deur tegen de tochtstrip ligt. De deur niet in de tocht 
strippen duwen. De bijzetsluitplaten komen in eerste instantie 
in het midden van de bijzetkommen. Na montage kan de kom 
naar believen traploos bijgesteld worden met een schroeven-
draaier. Zorg dat de stelplaat altijd recht op de kom blijft!  
De haakschoten mogen niet klemmen.

Montagetips
• Voor een efficiënte en foutloze montage adviseren wij om 

gebruikte maken van freesapparatuur.
• In hardhouten kozijnen schroefgaten altijd (met een kleinere 

diameter dan die van de schroef) voorboren.

Bevestigingsmateriaal:VS4900 sluitkom

(V)PM 4900 sluitplaat:
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36,8 (PM) of 53,8 (VPM)

Schroefmaat bij:

VS4900 (4x schuin, 3x recht)

VS4900 (2x schuin, 2x recht)

Naaldhout: 4 x 40 mm

Loofhout: 4 x 30 mm

Schuine schroeven: 4,5x 45 mm*

Rechte schroeven: 4,5 x 45 mm*

Speling tussen horizontale deel haakschoot
t.o.v. sluitplaat (maat Z in fig. 1.1 en 1.2)

Max. 4 mm Max. 2 mm

*) SKH gecertificeerd. 
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