Monteringsanvisning
Nödutrymningsbeslag Assa S3
Denna monteringsanvisning avser nödutrymningsbeslag Assa S3 med följande
artikelnummer: 815315, 815316 samt 815317 i kombination med Assa låshus modell 1361
med följande artikelnummer: 355052 samt 804094.
Varning!
Säkerhetsegenskaperna på denna produkt är avgörande för dess överensstämmelse med
SS-EN 179. Ingen modifiering eller ändring av något slag annat än de som beskrivs i
montageinstruktionen är tillåtna.
Assa ansvarar ej för funktionen av produkter som ej monterats i enlighet med bifogade
instruktioner eller då bifogad drift- och underhållsinstruktion ej följts.
I enlighet med SS-EN 179 är nödutrymningsbeslag Assa S3 avsedd för slagdörrar med
följande storlekar:
Benämning
ArtikelMax
Max
Max
nummer
dörrbladsbredd dörrbladshöjd
dörrvikt
88363
815315
1100 mm
2100 mm
100 kg
88364
815316
1100 mm
2100 mm
100 kg
188363
815317
1100 mm
2100 mm
100 kg
Till nödutrymningsbeslag Assa S3 får endast Assas slutbleck modell 2864 med följande
artikelnummer användas: 807343 samt 807344.
Nödutrymningsbeslag Assa S3 kan förses med utvändigt öppningsbeslag, cylinder och/eller
trycke enligt följande:
- Täckskylt Assa S3, artikelnummer 356512.
- Cylinderskylt Assa S3, artikelnummer 356511.
- Täckskylt med trycke Assa S3, artikelnummer 815313.

Assa AB 700541 Utgåva 1

Sidan 1 av 4

1. Montera låshus Assa 1361. För att säkerställa
förreglingsfunktionen skall dörrspringan vara max 3
mm.

2. Beroende på val av utsidans smalprofilbehör monteras
cylinderstyrning, mutterbricka etc på låshusets in- och
utsida.

3. Montera cylindern med förlängd medbringare i
behöret med två st 13 mm cylinderskruvar.

4. Stoppa in utrymningshandtagets fyrkantpinne i
låshusets tryckesroddare. Vänd tryckespinnens
stoppbricka mot låshuset.
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5. Trä sedan på den droppformade stoppbrickan
med spetsen nedåt. För högerbeslag skall spetsen
peka något snett nedåt till vänster och för
vänsterbeslag skall spetsen peka något snett
nedåt till höger.

6. Trä på fjädern på tryckespinnen med den koniska
änden vänd från låshuset.
För 53 mm och 63 mm tryckespinne används
dubbla fjädrar. De koniska ändarna skall då vara
vända mot varandra.

B
B / C-mått
25 mm
30 mm
35 mm

C

B och C-måttet mäts från
låsstolpens centrum till
dörrens ytterkant

Längd medbringare
10-13 mm
15-18 mm
20-23 mm

7. Justera cylindermedbringarens längd enligt tabell
ovan.
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8. Montera behöret med fyra genomgående M5 skruvar.
Tillse att nipplarna monteras på dörrens utsida. Fästet
för plomberingstråden monteras under behörets urtag
vänd åt samma sida som utrymningshandtaget.
OBS! Vid B eller C-mått understigande 22 mm
används 3 mm underläggsskylt Assa 357932

.
9. Funktionsprova genom att dra ned
utrymningshandtaget i öppningsriktningen. Låshusets
fall skall dras in och dörren kunna öppnas.
Utrymningshandtaget skall med lätthet återfjädra till
utgångsläget.

10. Montera bifogad efterlysande dekal på
utrymningshandtaget. Pilen skall peka nedåt i handtagets
rörelseriktning.
Montera plomberingstråden.
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