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Assa Connect tillför nya tekniska lösningar. Den patenterade hakregeln - med vidareutvecklad ut-
växling för friktionsfri och snabb manövrering. Hakregeln erbjuder också ett mycket starkt kopp-
lande förband med slutblecket. De självjusterande härdade fallarna - erbjuder lägre friktion vilket 
medför en tystare gång, säkrare brandigenhållning och mindre slitage.

Samtliga lås med t.ex. standard-, split-, utrymnings- eller elektromekanisk funktion passar i samma 
urtag. Assa Connect erbjuder ett brett sortiment av låshus med olika funktioner. Samtliga funktioner 
finns, med ett fåtal undantag, i dorndjup 35, 50 och 70 mm.

Samtliga Connect låshus med tryckesfall samt låshus med endast förreglad cylinderfall som ej är 
uppställningsbar, har ett CE godkännande 1162-CPD-0233 utfärdat av DNV, Det Norske Veritas  för 
montage i dörrar av trä, aluminium och stål i brandklass E/EI 15 - E/EI 60. (Tg. Nr. 0456/01)

200-serien - Fallås
De självlåsande låsen. Används framförallt i tekniska utrymmen som ställverk och elcentraler, i 
brandcellsdelade dörrar och i entréer som daglåsning, ofta i kombination med elslutbleck.

300-serien - Enkla hakregellås
Används som enklare låsning av mellan- och innerdörrar inom kontor, industri och institution, där 
försäkringskrav ej föreligger.

400-serien - Godkända hakregellås
Försäkringsgodkänd låsning av entré- och ytterdörrar i skalskydd inom kontor, industri och institu-
tion. Uppfyller krav enligt SS-EN 12209 samt SS 3522 utgåva 4 TR 29 klass 3.

500-serien - Fallhakregellås
Används till ytter- och entrédörrar till villor, lägenheter och servicehus där höga krav på säkerhet 
ställs. Uppfyller krav enligt SS3522 utgåva 4 klass 5.
 
600-serien - Split spindle
Används i hotellrumsdörrar och allmänna utrymmen i flerbostadshus. Splitfunktion är ett bekvämt 
och användarvänligt sätt att öppna en dörr från insidan; insidans trycke öppnar alltid låset.

700-serien - Utrymning
Certifierade nöd- (enligt SS-EN 179) och panikutrymningslås (enligt SS-EN 1125) där utrymnings-
krav finns. CE-märkta enligt respektive standard.

800-serien - Elektromekaniska lås
Motor– och eltryckeslås för dörrar försedda med passersystem eller annat system avsett att öppna, 
låsa och övervaka dörrar.

900-serien - Tillhållarlås
Försäkringsgodkänd låsning av privatbostäder, kommersiella byggnader och andra miljöer där ex-
tra höga krav på säkerhet föreligger. Uppfyller krav enligt Svensk Standard SS 3522 utgåva 4 TR 
29 klass 3.

2002-serien - Fallhakregellås
Används till ytter- och entrédörrar till villor eller lägenheter där höga krav på säkerhet ställs. Upp-
fyller krav enligt SS-EN 12209 samt SS 3522 utgåva 4 TR 29 klass 3. CE-märkta enligt respektive 
standard.

2500-serien - Fallhakregellås
Används till ytter- och entrédörrar till villor, lägenheter och servicehus där höga krav på säkerhet 
ställs. Uppfyller krav enligt SS 3522 utgåva 4 klass 5.
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