ASSA Combi ReKey
Låssystem

Användningsområde
ASSA ReKey-funktionen möjliggör en omställning till nya
nycklar för ingående enskilda cylindrar och för cylindrar till
allmänna utrymmen. Funktionen är framtagen och främst
anpassad till bostadssektorn för ökad säkerhet vid förlorade
gruppnycklar och vid inflyttning av nya hyresgäster.
Integrering i mekaniskt låssystem
ASSA ReKey-funktionen används i ett mekanist låssystem
med patenterad ASSA Combi-teknologi. Den teknologin är
väl beprövad och har använts under många år. Låscylindrar
med ReKey-funktion kan ställas om två gånger för lägenhetsnycklar och en gång för övergripande nycklar typ huvudnyckel eller fastighetsskötarnycklar.

ASSA ABLOY, the global leader
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Egenskaper
ASSA ReKey-funktion ingår i försäkringsbolag godkänd
låsenhet. Funktionen integreras i låscylindrarna för lägenhetsdörrar och dörrar till allmänna utrymmen som normalt
drabbas om nycklar förloras. Om en nyckel förloras så
ersätter man den med en ny nyckel som ställer om låscylindern till en ny mekanisk kombination och spärrar samtidigt
bort den förlorade nyckeln.
Funktion
ASSA ReKey-funktion är konstruerad med specialstift som
”knäcks” vid omställningen till ny nyckel för aktuell cylinder.
”Knäckningen” ger en märkbar kvittens på att omställningen
är utförd. Omställningsfunktionen ger en bibehållen säkerhet inom låssystemet utan att byta eller lägga om påverkade
cylindrar.

ASSA Combi ReKey
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Sortiment
Oval cylinder
4801
Enkelcylinder
4802
Dubbelcylinder
4803
Enkelcylinder, insida i DC
4807
Cylinder för skåplås etc.
4809
Cylinder för spanjolett, insida
4808
Dubbelcylinder för spanjolett
1801
1802
1803
1807
1809
1808

Rund cylinder
4811
Enkelcylinder
4812
Dubbelcylinder
4813
Enkelcylinder, insida i DC

Funktionscylinder
4825
Dubbelcylinder för panikregel ASSA 1125
4888
Cylinder för dörrnyckeltub
4818
Cylinder för väggnyckeltub

Enkelcylinder
Dubbelcylinder
Enkelcylinder, insida i DC
Cylinder för skåplås etc.
Cylinder för spanjolett, insida
Dubbelcylinder för spanjolett

OBS!
Vid ReKey-funktionalitet addera index R framför aktuellt
katalognummer, Ex. R4801.

Yttermått

Cylinderformer
Oval cylinderform

4801/1801

4803/1803

Rund cylinderform

32.7

4802/1802

39.5

Oval cylinderform
35

Oval cylinderform

4807/1807

4809/1809

31

4808/1808

20

Rund cylinderform

4811

4813

4812

Funktionscylindrar
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Så här monterar du:
Montera cylinderbehörets proppar över skruvhålen för
kontrollerbar demontering. Vrid nyckeln först till ”klockan
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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