ASSA Desmo+ 8950
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions
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Användningsområde
Lås för skåp, lådor, apparatskåp, automater, etc.
Egenskaper
ASSA Desmo+ är en säkerhetscylinder vars konstruktion
är baserad på direktstyrda stift. ASSA Desmo+ 8950 är en
8-stifts skåplåscylinder för användning på dörrar med 18/22
urtag och tjocklek upp till 16 mm.			
							
Desmo-tekniken ger möjlighet till huvudnyckelsystem och
ett stort nyckelvariationstal.				
						
Cylindern är tillverkad av förnicklad mässing och nycklarna
av nysilver. Borrskyddning och nyckel urtagbar i två lägen kan
fås på begäran.						
				

Funktion
Nyckeln vrids 90° och kan endast tas ur då regeln är
i låst läge.
		
Högervridning som standard, vänstervridning på begäran.
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ASSA Desmo+ 8950
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions
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Artikelnummer: 492362

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience

Material
Stål
Stål
Mässing
Stål

Nycklar
Nycklar i samband med cylinderköp 492366.
Extra nycklar 492373.

ASSA OEM AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden
Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 71 77
Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 70 00
e-mail: kundservice.etuna@assaabloy.com
www.assaoem.se

Artikel nr
490610
490583
492291
490246

Ytbehandling
Förzinkat
Förzinkat
Förnicklat
Förzinkat

Noteringar
Cylinder hus: Förnicklad mässing
Cylinder: Mässing
Tillbehör, se “Tillbehör”
Reglar, se “Reglar”
Reservdelar, se “Reservdelar”
OBS! Fastsättningshålet för regeln skall vara omvänt mot till
exempel 8460.
Låsning upp eller ner = vågrät hålbild
Låsning höger eller vänster = lodrät hålbild
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