ASSA dörrnyckeltub 88
Låssystem

Användningsområde
Rekommenderas som nyckelförvaringsenhet för montage i
tamburdörrar och ytterdörrar inom objekt flerbostadshus,
servicehus, radhus, etc. Används främst till lägenhetsdörrar
för tillfällig förvaring av enstaka nycklar vid planerat externt
servicetillfälle.
Konstruerad för dörrtjocklekar mellan 37 och 97 mm.
Installeras i dörrbladet enligt ASSA monteringsanvisning.
Täckande kåpa för tillslutning av dörrtubens insida.
Dörrnyckeltuben är konstruerad för att vid installationen
anpassas till aktuell dörrtjocklek.
Egenskaper
• Uppfyller fordringar enligt Svenska Stöldskyddsföreningens (SSF) norm för nyckelförvaringsenhet,
SSFN 024 och 025. Konstruerad för Patenterad
cylinder i ASSA dp eller ASSA twin combi utförande
• Dörrnyckeltuben anpassas till aktuell dörrtjocklek vid
installationen
• Dyrk- och manipulationsskyddad

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

Funktion
Vid beslutad och aviserad service:
1) Hyresgästen placerar lägenhetsnyckeln i dörrnyckeltuben
2) Serviceenheten
		
• Öppnar dörrnyckeltuben från utsidan med objektets
		
unika servicenyckel
		
• Öppnar dörren med lägenhetens nyckel och utför
		
planerad service
		
• Låser dörren och lägger tillbaka nyckeln i dörr		
nyckeltuben
3) Lägenhetsinnehavaren
		
• Hyresgästen avlägsnar nyckeln efter utförd service
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Sortiment
4488 Cylinder utan nycklar
4888 Cylinder utan nycklar
5888 Cylinder utan nycklar
7688 Cylinder utan nycklar, för utbyggnad etc

Placering på dörr
150 mm

Dörrnyckeltub exkl. cylinder
88
Dörrnyckeltub, för dörrtjocklek 37 - 97 mm

65 mm
Ø47 mm
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in door opening solutions,
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För CLIQ Funktion addera indexet B framför aktuellt katalognummer. Vid Cylinderserie ASSA dp Ex; B4401. För komplett
beskrivning av samtliga CLIQ funktioner,
se respektive produktfaktablad.

