ASSA Neptun
Låssystem för flerbostad

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Del av det nya cylindersortimentet från ASSA
ASSA har utvecklat ett nytt cylindersortiment med det bästa
från tidigare cylinderserier för flerbostadssegmentet.
Resultatet – ASSA Neptun – har en lösning som gör att du
kan låsa allt från skalskydd till lägenhetsdörrar, postboxar
och soprum med endast en nyckel.

Den tekniska lösningen med dubbla spärrelement ger en
säker cylinder för ökad trygghet.
ASSA Neptun är utvecklad i Sverige för svenska krav.

ASSA Neptun – säkerhet i två nivåer
Du kan optimera ditt låssystem genom att välja rätt
säkerhetsnivå på respektive dörr. Den högsta säkerheten
får du med högsäkerhetscylindrar. Dessa passar till exempel
i skalskydd och entréer. Där samma krav på säkerhet i dörrmiljön inte finns, kan du välja ASSA Neptun systemcylinder.

Systemcylindern är tekniskt avancerad men ett ekonomiskt
val för exempelvis förrådsdörrar och soprum. Det är möjligt
att kombinera de två nivåerna vilket ger en ekonomiskt
fördelaktig lösning för hela fastigheten.

ASSA Neptun – en nyckel till flera typer av lås
När du väljer ett låssystem från ASSA Neptun har du valt den
mest flexibla lösningen eftersom du kan kombinera olika
typer av cylindrar. Med ASSAs funktionscylindrar kan samma
nyckel användas både i fastighetens gemensamma utrymmen
såsom porten och garaget samt till den boendes privata
postbox och lägenhetsdörr.

För fastighetsskötaren finns det möjlighet att ha ASSA Neptun
till både dörr- och väggnyckeltuber, vilket möjliggör enkel
nyckelhantering vid serviceuppdrag med mera.
Läs mer på assa.se

Ny starkare rundcylinder
ASSA Neptun har en rundcylinder som är utformad för att möta
nya hårda krav från försäkringsbolagen. Den för marknaden
unika patenterade konstruktionen ökar säkerheten dramatiskt.
Resultatet är en mycket stark konstruktion som klarar de
tuffaste testerna.

Fördelar med ASSA Neptun
• Ny patenterad konstruktion
• Starkare rundcylindrar
• Säkrare skydd mot manipulation
• Dubbla oberoende spärrelement
• Kan kombineras med
– C10
– ReKey
– Hänglås
– Dörr- och väggnyckeltuber

Exempel på dörrar

Typ av cylinder

Entrédörrar

ASSA Neptun 4900

Typ av nyckel

Lägenhetsdörrar
Skalskydd

Förrådsdörrar

ASSA Neptun1900

Städutrymmen

Ny starkare rundcylinder

Cylinderkärna med integrerad medbringare

Ny utdragsskyddande
kärnmutter
Sidskena
Ny dyrkskyddad paracentrisk
nyckelprofil

Nya manipulationsskyddade sidstift

ASSA C10
ASSA Neptun kan med fördel användas tillsammans med funktionscylindern ASSA C10.
Med en ASSA C10 cylinder kan lägenhetsinnehavaren själv ge tillträde till sin lägenhet
för service eller besiktning med mera. Cylindern ställs helt enkelt i ”klockan 10” position
vilket då gör att fastighetsägarens nyckel
fungerar tillfälligt. Efter utfört uppdrag, ställs
cylindern enkelt tillbaka till ursprungsläget,
vilket gör att fastighetsägarens nyckel inte
längre har tillträde.

ASSA Neptun ReKey
ASSA ReKey-funktionen möjliggör en omställning av cylindrar
till nya nycklar ifall de existerande nycklarna tappas bort.
Funktionen är framtagen för att skapa ökad säkerhet till
flerbostadssektorn där omsättningen av boende är stor.
Om en nyckel förloras ersätts den med en ny nyckel som
ställer om låscylindern till en ny mekanisk kombination.
Därmed spärras också den föregående nyckeln.
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Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar i informationen efter tryck.
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