ASSA WP Hänglås
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Vädertåliga hänglås

Användningsområde
WP är ASSAs nya sortiment med högteknologiska hänglås
utvecklade för de hårda väderförhållandena i Norden.
Låsen har unika egenskaper för att kunna motstå de mest
extrema påfrestningarna över tid utan att påverkas. WP står
för Weather Proof.

Egenskaper
• Dubbelreglad bygel i Boronstål

Med tätande O-ringar vid bygeln, i låset och över nyckelhålet
är ASSA WP hänglås helt vattentätt. Det innebär att låsen kan
hänga ute i regn och blåst, invändigt är det lika torrt. Låsen
har även en god beständighet mot rost och uppfyller de
högsta kraven på korrosionstålighet.

• Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet

• Låshus i stål WP2 och härdat stål WP3 / WP4
• IP68-klassad
• Uppfyller fordringar enligt: SSFN 014 klass 1/2/3/4
EN 12320 grade 3/4/5
• För extrema miljöer: tål fukt, kyla , damm och partiklar
• Konstruerad för alternativa cylindertyper
• Angreppsskyddad
• Kapslad låscylinder
• Temperaturområden: - 40ºC till + 80°C
• Ej självlåsande, nyckeln urtagbar endast i låst läge
• Levereras med alternativa bygelhöjder,
se måttskiss och tabell på nästa sida.
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Vädertåliga hänglås
Funktion
ASSA WP hänglås är perfekt att använda tillsammans med
CLIQ® eller CLIQ® Remote. Med CLIQ® kombinerar du den kända
mekaniska teknologin med en elektromekaniskt krypterad kod.

Skyddande O-ringar

CLIQ® är praktiskt när du vill administrerar hänglåsen på distans
med hjälp av web-programvara, tekniken kan användas överallt,
även i hänglås som är placerade i tuffa miljöer. Inga batterier
behöver installeras i Hänglåsen.
Vädertålighet
IP68 – helt dammtät, tål kontinuerlig nedsänkning i vatten
IP (International Protection) visar hur väl ett objekt är skyddad
mot inträngande damm och vatten. Den första siffran anger
graden av skydd mot intrång av främmande föremål och damm,
den andra siffran visar vattenmotstånd. Den IP68-klassificering
som tilldelas ASSAs väderbeständiga (WP) hänglås indikerar en
hermetisk tätning.
ASSA WP Hänglåsklasser
WP Hänglås Klass 2 GRADE 3

57 mm förkromat stålhus

Låsning av galler och luckor i skyddsklass 1 och 2

Dubbelreglad bygel i förkromat boronstål

Låsning av industrigrindar och bodar

Bygeldiameter: Ø 8 mm

Låsning av containrar

Bygelhöjd: 25 mm eller 50 mm

Låsning med godkänd kätting

IP68-klassad

Elektromekanisk säkerhet med CLIQ Remote
®

72 mm förkromat härdat stålhus

Låsning av galler och luckor i skyddsklass 1, 2 och 3

Ø10

Ø10

67,5

Låsning av containrar

Bygelhöjd: 25 mm eller 50 mm

Låsning med godkänd kätting

IP68-klassad

Elektromekanisk säkerhet med CLIQ® Remote

74,5

74,5

WP Hänglås Klass 4 GRADE 5

72 mm förkromat härdat stålhus

Låsning av galler och luckor i skyddsklass 1, 2, 3 och 4

Ø14

Ø14

Bygelhöjd: 25 mm eller 50 mm

Låsning med godkänd kätting
Elektromekanisk säkerhet med CLIQ® Remote

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience
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Dubbelreglad bygel i förkromat boronstål
Bygeldiameter: Ø 14 mm

72,3

72,3

Låsning av industrigrindar och bodar
Låsning av ammunitionskassuner och sprängkistor

Dubbelreglad bygel i förkromat boronstål
Bygeldiameter: Ø 10 mm

67,5

Låsning av industrigrindar och bodar

IP68-klassad
74,5

74,5

We reserve the right to correct any printing errors and update the information after printing.

WP Hänglås Klass 3 GRADE 4

Customer support:
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www.assa.se
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