ASSA Connect 510-50
Låshus

510-50

Användningsområde
Låshus för entrédörrar till villor och lägenheter.
Egenskaper
• Finns i dorndjup 50 mm.
• Måste beställas i vänster eller högerutförande.
• Motsvarar SS3522 utg 4 klass 5.
• Med härdad tryckesfall och härdad hakregel.
• CE-certifierad under våren 2012.
Miljö
Produkten är utvecklad för att under sin livscykel
ge minsta möjliga påverkan på miljön.

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

Funktion
Utsida
• Hakregeln skjuts ut när handtaget förs uppåt och förreglas
med nyckelvridning. Handtaget spärras.
• Hakregel och tryckesfall dras in med handtaget efter
nyckelvridning.
Insida
• Hakregeln skjuts ut när handtaget förs uppåt och förreglas
av nyckelvridning. Handtaget spärrat.
• Hakregel och tryckesfall dras in med handtaget efter att
förreglingen hävts av en nyckelvridning.
• 510 låset är utvecklat för att klara de högsta
säkerhetskraven där dubbla runda cylindrar är en del
i specifikationen.

ASSA Connect 510-50
Låshus

Låsenhet

Användningsområde

Funktion utsida

Funktion insida

510-50

Låsenhet för ytter- och
entrédörrar i villor, lägenheter,
servicehus etc.

Öppning
Nyckelrörelsen 360° upphäver
förreglingen och trycket låser in
hakregeln i låshuset samt kopplar
automatiskt in vredfunktionen på
insidan. Trycket drar in fallen.

Öppning
Nyckelrörelsen häver
förreglingen och trycket
låser in hakregeln i låshuset.

Låsning
Trycket låser ut regel när man för
handtaget uppåt och en 360°
nyckelrörelse förreglar regeln
samt blockerar handtaget vilket
indikerar att låset är förreglat.
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Låsning
Trycket låser ut regel när
man för handtaget uppåt
och en 360° nyckelrörelse
förreglar regeln samt
blockerar handtaget vilket
indikerar att låset är
förreglat.
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ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions,
dedicated to satisfying end-user
needs for security, safety and
convenience.
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ASSA OEM AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

M2908.1206

www.assaoem.se
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Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
phone nat. 0771-640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se
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phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 70 49

OEM0051.1206.21
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