ASSA M20 cylinder
Låssystem – Eurocylinder

Användningsområde
ASSA M20 cylindrar är utvecklade för installation i EUROprofil låshus. EURO-cylindrar kan integreras i låssystem inom
ASSA cylinderserier.
Egenskaper
ASSA M20 cylindrar finns som dubbelcylindrar, vredcylindrar
eller som enkelcylindrar. Cylindern är konstruerad för att
enkelt anpassas till olika dörrtjocklekar och varierande
låshusplacering.
Vid verksamhetsförändringar kan cylindern enkelt byggas
om och anpassas till verksamhetens krav på ny dörrfunktion.
Cylindrar inom M20-sortimentet uppfyller fordringar inom
standarden SS-EN 1303.
Funktion
M20-cylindern finns i två säkerhetsnivåer, högsäkerhetscylindrar och systemcylinder. Högsäkerhetscylindrar är borroch dyrkskyddade och uppfyller av försäkringsbolag ställda
krav. Båda cylindertyperna är designade för att uppfylla
krav för PATENTERAD nyckelkontroll. För att projektera ett
optimalt system sett ur ett både ekonomiskt och säkerhetsmässigt perspektiv kombineras högsäkerhetscylindrar med
systemcylindrar inom ett och samma låssystem.
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Sortiment
• XXM22 Dubbelcylinder för nyckelmanövrering från
dörrens ut respektive insida.
• XXM23 Enkelcylinder för låsbara handtag,
nyckelströmbrytare, manöverskåp etc.
• XXM24 Cylinder för manövrering med nyckel från
säkerhetssidan och vred för smalprofillås från insidan.
• XXM27 Cylinder för manövrering med nyckel från
säkerhetssidan och vred från insidan.
• XXM25 Dubbelcylinder med asymmetrisk säkerhet
vilket innebär högsäkerhetscylinder på säkerhetssidan
och systemcylinder på insidan.
Elektromekanisk låsning
För CLIQ -funktion addera indexet B
framför aktuellt cylindernummer.
Exempel: ASSA Triton 59M22 => B59M22
För komplett beskrivning av CLIQ Remote se
produktfaktablad.
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Guideline för M20 Euro behör.
Placering av låshus, cylinder och behör.
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Specificering av M20 cylinder/vred och behör.
a) Mät dörrens tjocklek.
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b) Mät avståndet från centrum av låshusets
placering till dörrens utsida.
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c) Mät avståndet från centrum av låshusets
placering till dörrens insida.
d)		 Lägg till cylinderbehörens tjocklek till
b- respektive c-måtttet för att erhålla måttet
för cylinderns totala längd.
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