ASSA dp 4400
Låssystem

Användningsområde
ASSA dp 4400 serien är en högsäkerhetscylinder på högsta
mekaniska säkerhetsnivå. Rekommenderas för alla typer av
mekaniska låssystem. Inom systemet finns möjlighet att
projektera såväl högsäkerhetscylindrar som funktionscylindrar. ASSA dp serien är utvecklad för alla typer av
verksamheter och byggnader.
För verksamhetsanpassad funktion kompletteras ASSA
dp med CLIQ off-line funktioner till skalskydd och övriga
viktiga utrymmen. Till dörrmiljöer som kräver snabb och
direkt on-line lösning integreras ASSA dp med Twintronic för
optimal säkerhet och flexibilitet.
Egenskaper
• Uppfyller fordringar enligt SS 3522 klass 3/EN1303 grade 6
• Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet
• Angreppsskyddad
• Dyrk- och manipulationsskyddad
• ASSA dp teknologin är designad med parallella
systemkombinationer för optimalt manipulationsskydd.

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

Funktion
• ASSA dp teknologin är nationellt och internationellt
patentskyddad mot kopiering av nycklar, nyckelämnen
och cylindrar.
• ASSA dp plattformen är utvecklad med två av oberoende
blockeringsmekanismer för skydd fysiskt angrepp,
dyrkning och manipulation.
• Olika nationella och internationella cylinderformer
kombineras inom ett och samma låssystem mekanisk,
on-line och off-line funktion.
• Genom dp teknologin används den patenterade
tekniken till uppbyggnad av objektets unika parallella
systemlösningar avseende nyckelkombination
cylinderprestanda.
• ASSA dp teknologin är utvecklad för både avancerade
systemunika lösningar såväl som traditionella.
• dp plattformen är utvecklad för enkel integrering CLIQ
och RFID teknologi samt framtida kompatibla tekniker.
• dp teknologin är konstruerad med tvångsstyrd sidkods
blockering för ökad driftsäkerhet vid bl.a aggressiva
miljöer och frysrisk. Låg friktion för minimalt nyckel och
cylinder.
• Kan kombineras med ASSA dp 2400 serien där krav på
godkänd låsenhet inte ställs.

ASSA dp 4400
Låssystem

Sortiment
Oval cylinder
4401 Enkelcylinder
4402 Dubbelcylinder
4403 Enkelcylinder, insida
4407 Enkelcylinder med lång medbringare
4408 Dubbelcylinder med lång medbringare
4409 Enkelcylinder, insida med lång medbringare

Hänglås, ASSA Grön
44240 8 mm stålbygel, självlåsande
44241 8 mm stålbygel
44243 8 mm stålbygel, 52 mm
44244 8 mm mässingsbygel, 52 mm
44245 8 mm mässingsbygel
44246 10 mm stålbygel
44247 10 mm stålbygel, 51 mm

Rund cylinder
4411 Enkelcylinder
4412 Dubbelcylinder
4413 Enkelcylinder, insida

Hänglås, ASSA Blå
44341 10 mm stålbygel
Hänglås, ASSA Röd
44441 13 mm stålbygel

Funktionscylinder
4425 Dubbelcylinder för panikregel ASSA 1125
2471 Industrilås
4488 Cylinder för dörrnyckeltub
4418 Cylinder för väggnyckeltub
2480 Fönsterlås
2416 Tryckcylinder för FIX Vinga serie
4487 Cylinder för installation i Timeloxbehör
2459 Cylinder för oval RC adapter

För CLIQ Funktion addera indexet B framför aktuellt katalognummer. Vid Cylinderserie ASSA dp Ex; B4401.
För Twintronic-funktion, addera ett E
framför aktuellt katalognummer
Exempel: 4401 => E4401
För komplett beskrivning av samtliga CLIQ och Twintronicfunktioner, se respektive produktfaktablad.
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Så här monterar du:
Montera cylinderbehörets proppar över skruvhålen för
kontrollerbar demontering. Vrid nyckeln först till ”klockan
halv ett” och tryck in proppen mellan skruvarna på
cylinderns högra sida. Vrid sedan nyckeln till ”halv tio” för
montering av proppen på vänster sida.
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