ASSA Code Handle
Elektromekaniskt säkerhetshandtag

7811, Matt krom,
långskylt, vänster

7810, Blank krom,
höger

Användningsområde
• För invändig låsning av altan/balkongdörrar och fönster
• Patenterad produkt
• Enkelhet skapar säkerhet
Egenskaper
• Uppfyller mekaniska krav enligt SS3620, klass B*
• Lås med ett knapptryck och lås upp med en personlig kod
• Enkel installation, inga kablar
• Monteras med envägsskruv (säkerhetsskruv)
• Försvårar för barn att otillåtet öppna fönster och altan/
balkongdörrar

7810, Vit, höger

Funktion
• En sex-siffrig kod används för att låsa upp. Koden baseras
på siffrorna 1 till 4
• Separat låsknapp
• Koden kan ändras ett obegränsat antal gånger
• Drivs av två CR2, litiumbatterier som är inkluderade med
produkten och lätt kan bytas
• Batteriernas livslängd är cirka 60 000 knapptryckningar
• Varning vid låg batterispänning
• Koden påverkas inte av spänningsbortfall/batteribyte

* Då nuvarande standard ej omfattar provning av produkt
utan mekaniska nycklar, kan intyg från SBSC ej erhållas.
Formell provning och ansökan om intyg kommer att göras
när standarden har ändrats. Produkten är provad och uppfyller kraven i lämpliga delar.

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

ASSA Code Handle
Elektromekaniskt säkerhetshandtag

Modell

Beskrivning

Utförande

7810

Kortskylt (normal)

Höger eller vänster

7811

Långskylt

Höger eller vänster

7801

Okodad*, Kortskylt (normal)

Höger eller vänster

7802

Okodad*, Långskylt (normal)

Höger eller vänster

Tillgänglig i matt krom, blank krom eller vitt.
Produkten har en fyrkantspinne på 8 mm med längden
53 mm (också tillgänglig i 100 mm längd och/eller 7 mm
fyrkantspinne).
			
* Handtag utan elektronik för dubbeldörr (mötesdörr).  
Endast för manövrering – ej låsning.
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