Vejledning til Yale Doorman MPL
– til døre hvor der er lås i hele dørens højde

· Denne vejledning skal du bruge hvis der er låsestolpe i hele
dørens højde.
· Det er vigtigt at du har information om den nuværende lås,
når du skal udskifte den med Yale Doorman.
· Målene på den nuværende lås, er nemlig udgangspunkt for,
hvilken model der passer til din dør.

Krav til plads på døren
· Udstemning til stolpen skal være 25 mm
· Hvis der er en rude i døren skal afstanden fra
dørens forkant til glaslisten være mindst 90 mm

Hvis du har en lås med låsestolpe 225 mm skal du ikke bruge
en Yale Doorman MPL, men en almindelig Yale Doorman, som har
samme funktion. I det tilfælde skal du ikke bruge denne vejledning.

Låsestolpe hele
dørens højde
Stolpebredde 25
mm
Yale Doorman MPL

Låsestolpe
225 mm høj

Yale Doorman
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Se hvilken lås
du skal bruge
Alle mål tages fra låsens underkant og op

Låsetyper

Yale Doorman MPL fås i forskellige længder
Mål din dør fra undersiden og op og find den
lås som passer til din dør.
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Højre lås

________

Venstre lås ________
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2061

1739
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Forskellen på disse to
låse er udformningen
på kolverne.

· Stil dig på den side af døren hvor du kan
se hængslerne og luk døren.
· Hvis hængslerne er placeret til højre, skal
du bruge en højre lås.
· Hvis hængslerne er placeret til venstre,
skal du bruge en venstre lås.
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Hvis gamle huller er synlige kan de skjules
med dækplader:
924703 udvendig
924704 indvendig

Start mål her

0
924784 venstre

924792 venstre

924790 venstre

924785 højre

924793 højre

924791 højre
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924786 venstre

924796 venstre

924782 venstre

924788 venstre

924787 højre

924797 højre

924783 højre

924789 højre

Mål

din nuværende lås

Total længde __________________ mm
Kolveplacering 1 _______________ mm
Kolveplacering 2 _______________ mm

Stolpebredde _________________ mm
Sæt kryds ud for den lås som passer til din
dør på de to foregående sider.

Stolpebredde

Kolvens placering
måles til midten af
hullet i stolpen
M10480-11.13

Kolveplacering 1

Dørgrebshøjde

Kolveplacering 2

Total længde

Dørgrebshøjde ________________ mm

Yale og Ruko A/S er begge selskaber i den internationale koncern ASSA ABLOY.
Yale Doorman er udviklet i samarbejde mellem Ruko og Yale, hvor nytænkning, sikkerhed og
brugervenlighed har været nøgleordene i processen.

Ruko A/S
Marielundvej 20
2730 Herlev

Tel: 44 54 44 54
email: ruko@ruko.dk

www.ruko.dk
www.yalelock.dk
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