Celldörrslås 2970, 3970,
4970, 5970
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

För dörrar med krav på hög säkerhet

3970

2970

5970

4970

Användningsområde
Tillhållar- och cylinderlås 2970, 3970, 4970 och 5970 är
lämpliga för celldörrar i fängelser och häkten.
Egenskaper
ASSA lås 2970 och 3970 har en utbytbar låskassett av
typen 704 med 7 st mässingstillhållare. Låset är försett med
2 runda roterande regelkolvar, vilka ger med ett kvarts varvs
vredvridning en utlåsning på 20,5 mm.
Låskassetten hindrar i låst läge handtaget från att manövrera
reglarna. ASSA lås 2970 och 4970 är även utrustade med
spanjoletter för vertikal låsning. Hålet för handtaget är en
9 mm fyrkant.

Det finns nyckelhål endast på ena sidan och nyckeln kan tas
ut i både låst och olåst läge.
Låset är tillgängligt som både höger och vänster men bara
med assymetrisk låsning.
ASSA lås 4970 och 5970 har samma egenskaper och design
som ovan undantaget låskassetten som istället beslås med
cylindrar.
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Dimension (mm)

Valmöjligheter

• Nycklar/Cylinder ej inkluderade utan beställs separat
• Mässingstillhållare
• Kategori B
Specialutförande
• Lika låsning med kategori B lås, ej 4970 och 5970

• FAS 542.71 lås 2970 asymmetrisk låsning,
med 704 låskassett, vänster, utan nyckel
• FAS 540.61 lås 3970 asymmetrisk låsning,
med 704 låskassett, höger, utan nyckel
• FAS 540.71 lås 3970 asymmetrisk låsning,
med 704 låskassett, vänster, utan nyckel

• 4970 och 5970 anpassade för dubbelcylinder

• FAS 566.61 lås 2970 asymmetrisk låsning,
utan 704 låskassett, höger

• Extra nycklar kan bara produceras vid återsändande av
orginalnyckel (2970,3970)

• FAS 566.71 lås 2970 asymmetrisk låsning,
utan 704 låskassett, vänster
• FAS 542.63 lås 4970 med 8788 låskassett,
höger, utan cylinder

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

• FAS 542.73 lås 4970 med 8788 låskassett,
vänster, utan cylinder
• FAS 543.61 lås 5970 med 8788 låskassett,
höger, utan cylinder
• FAS 543.71 lås 5970 med 8788 låskassett,
vänster, utan cylinder
• FAS 1965.04 Nyckel 55 mm, kategori B
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• FAS 1965.06 Nyckel 70 mm, kategori B
• FAS 1965.08 Nyckel 95 mm, kategori B

We reserve the right to correct any printing errors and update the information after printing.

• 4970 och 5970 anpassade för enkelcylinder

Beställningsinformation
• FAS 542.61 lås 2970 asymmetrisk låsning,
med 704 låskassett, höger, utan nyckel

• FAS 1965.10 Nyckel 96-125 mm, kategori B
• FAS 1965.12 Nyckel från 125 mm, kategori B

M3691.1604

Standardutförande
• Lås med kraftigt stålplåt

