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Assa panikregel 1125 
Panikregel för utåtgående slagdörr i modulutförande. Kombineras med infällt 
låshus ur Assas 700-serie av utrymningslås för panikregel med 50- och 70 mm 
dorndjup. Rekommenderas till dörrar med utrymningskrav där risk för trängsel 
kan uppstå, t.ex. köpcentrum, hotell, skolor, sjukhus, teatrar, sportanlägg-
ningar etc. Panikregel med horisontell tryckstång. Vid montage krävs mittband 
på dörrbladet. Certifierad och CE-märkt enligt kraven i Europastandard SS-EN 
1125 och Byggproduktdirektivet 89/106/EEG. Godkänd för montage i brand-
dörr av högst klass E/EI 60.

Synliga delar tillverkade av mattborstat rostfritt stål, levereras i höger- eller 
vänsterutförande. Beroende på val av låshusmodell kan återinrymningsfunk-
tion erhållas. Utformad för cylindersats ASSA 725, 4425, 4625, 4825, 5625, 
5825, 6525 alt. 7625. Dörren kan alltid öppnas från insidan via panikregeln. 
Mikrobrytare i låshuset indikerar öppning via panikregeln (tillval). Via cylinder-
montage är behörig passage via nyckel alltid möjlig från in- och utsida. Vid 
utvändigt tryckesmontage kan återinrymning erhållas.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30173600 Panikregel 1125 Hö M8 Mattborstat rostfritt stål 1 st

30173601 Panikregel 1125 Vä M8 Mattborstat rostfritt stål 1 st

30173605 Panikregel 1125 Hö M9-10 Mattborstat rostfritt stål 1 st

30173606 Panikregel 1125 Vä M9-10 Mattborstat rostfritt stål 1 st

30173610 Panikregel 1125 Hö M11-14 Mattborstat rostfritt stål 1 st

30173611 Panikregel 1125 Vä M11-14 Mattborstat rostfritt stål 1 st

Benämning Karminnermått

1125 M8 680 - 830 mm

1125 M9-10 830 - 1030 mm

1125 M11-14 1030 - 1400 mm
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655 / 805 / 1005



TENHULT Telefon: 036-39 06 40  ·  Fax: 036-39 06 50  ·  Hemsida: www.svenssonsitenhult.se
KNISLINGE Telefon: 044-604 10     ·  Fax: 044-618 40     ·  Hemsida: www.jarnbolaget.com

3:3

UTRYMNING

3

Panikregel för passiv del av utåtgående pardörr i modulutförande. Rekommen-
deras till dörrar med utrymningskrav där risk för trängsel kan uppstå, t.ex. köp-
centrum, hotell, skolor, sjukhus, teatrar, sportanläggningar etc. Panikregel med 
horisontell tryckstång. Vid montage krävs mittband på dörrbladet. Certifierad 
och CE-märkt enligt kraven i Europastandard SS-EN 1125 och Byggproduktdi-
rektivet 89/106/EEG. Godkänd för montage i branddörr av högst klass E/EI 60.

Synliga delar tillverkade av mattborstat rostfritt stål. Levereras i höger- eller 
vänsterutförande. Utanpåliggande låsning via förreglad vertikalstång med 
återfjädrande regelkolvar. Max dörrbladshöjd 2 130 mm. Med förlängningssats 
ökas max dörrbladshöjd till 3 100 mm. Passiv del av pardörr kan öppnas från 
insidan via panikregeln, oberoende av aktiv dörrhalva. Mikrobrytare indikerar 
öppning via panikregeln.

Assa panikregel 1125:1

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30174540 Panikregel 1125:1 Hö M8 Mattborstat rostfritt stål 1 st

30174545 Panikregel 1125:1 Vä M8 Mattborstat rostfritt stål 1 st

30174550 Panikregel 1125:1 Hö M9-10 Mattborstat rostfritt stål 1 st

30174555 Panikregel 1125:1 Vä M9-10 Mattborstat rostfritt stål 1 st

30174560 Panikregel 1125:1 Hö M11-14 Mattborstat rostfritt stål 1 st

30174565 Panikregel 1125:1 Vä M11-14 Mattborstat rostfritt stål 1 st

30174570 Förlängningssats 1125:1 Mattborstat rostfritt stål 1 st

Benämning Karminnermått

1125 M8 680 - 830 mm

1125 M9-10 830 - 1030 mm

1125 M11-14 1030 - 1400 mm
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Assa panikregel 1130
Panikregel för utåtgående slagdörr i smalprofil- eller modulutförande. Kom-
bineras med infällt låshus ur Assas 700-serie av utrymningslås för panikregel 
med 35-, 50- eller 70 mm dorndjup. Rekommenderas till dörrar med utrym-
ningskrav där risk för trängsel kan uppstå, t.ex. köpcentrum, hotell, skolor, 
sjukhus, teatrar, sportanläggningar etc.

Panikregel med horisontell tryckstång. Kan monteras oberoende av mittband 
på dörrbladet. Certifierad och CE-märkt enligt kraven i Europastandard SS-EN 
1125 och Byggproduktdirektivet 89/106/EEG. Godkänd för montage i brand-
dörr av högst klass E/EI 60.

Tryckstång 1150 mm för max karminnermått 1300 mm. Tryckstången kan en-
kelt kapas för att passa aktuellt dörrmått. Tryckstång och täckkåpor tillverkade 
av mattborstat rostfritt stål. Beroende på val av låshusmodell kan återinrym-
ningsfunktion erhållas. Kan kombineras med behör ur Assas smalprofilsorti-
ment S4 för dörrens utsida i kombination med låshus med 35 mm dorndjup. 
Kan kombineras med behör ur Assas standardsortiment av modulbehör för 
dörrens utsida i kombination med låshus med 50/70 mm dorndjup. Dörren 
kan alltid öppnas från insidan via panikregeln. Mikrobrytare i låshuset indikerar 
öppning via panikregeln (tillval). Via cylindermontage är behörig passage 
via nyckel alltid möjlig från in- och utsida. Vid utvändigt tryckesmontage kan 
återinrymning erhållas.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30173615 Panikregel 1130 Mattborstat rostfritt stål 1 st

22
4

100
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Panikregel för passiv del av utåtgående slagdörr i smalprofil- eller modulutfö-
rande. Rekommenderas till dörrar med utrymningskrav där risk för trängsel kan 
uppstå, t.ex. köpcentrum, hotell, skolor, sjukhus, teatrar, sportanläggningar 
etc.

Panikregel med horisontell tryckstång. Kan monteras oberoende av mittband 
på dörrbladet. Certifierad och CE-märkt enligt kraven i Europastandard SS-EN 
1125 och Byggproduktdirektivet 89/106/EEG. Godkänd för montage i brand-
dörr av högst klass E/EI 60.

Tryckstång 1150 mm för max karminnermått 1300 mm. Tryckstången kan en-
kelt kapas för att passa aktuellt dörrmått. Tryckstång och täckkåpor tillverkade 
av mattborstat rostfritt stål. Utanpåliggande låsning via förreglad vertikalstång 
med återfjädrande regelkolvar. Max dörrbladshöjd 2 150 mm. Med förläng-
ningssats ökas max dörrbladshöjd till 3 200 mm. Passiv del av pardörr kan 
öppnas från insidan via panikregeln, oberoende av aktiv dörrhalva. Mikrobry-
tare indikerar öppning via panikregeln.

Assa panikregel 1130:1

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30173620 Panikregel 1130:1 Mattborstat rostfritt stål 1 st

30174570 Förlängningssats 1130:1 Mattborstat rostfritt stål 1 st
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Assa panikregel  1141,  1142 och  1143
Panikregel för utåtgående slagdörr i smalprofi l- eller modulutförande. Rekom-
menderas till dörrar med utrymningskrav där risk för trängsel kan uppstå, t.ex. 
köpcentrum, hotell, skolor, sjukhus, teatrar, sportanläggningar etc.

Panikregel med horisontell tryckstång. Kan monteras oberoende av mittband 
på dörrbladet. Certifi erad och CE-märkt enligt kraven i Europastandard SS-EN 
1125. Fall ger brandigenhållning upp tillbrandklass E/EI 60. Tryckstång 1150 
mm för max karminnermått ca 1300 mm. Tryckstången kan enkelt kapas för att 
passa aktuellt dörrmått. Tryckstång tillverkas av mattborstat rostfritt stål och 
kåpor i mattkrom. Dörren kan alltid öppnas från insidan via panikregeln.

•	 1141 Används med EL480/PE580, funktion på utvändigt trycke styrs  
 elektriskt.

•	 1142 Används med PE590, fallen dras in elektriskt med motor,   
 kan användas tillsammans med dörrautomatik.

•	 1143 Används med EL490, fallen dras in elektriskt med motor,   
 kan användas tillsammans med dörrautomatik.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30174600 Panikregel 1141 Mattborstat rostfritt stål 1 st

30174610 Panikregel 1142 Mattborstat rostfritt stål 1 st

30174620 Panikregel 1143 Mattborstat rostfritt stål 1 st
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Assa panikregel 1142:1
Mekanisk panikregel för passivt dörrblad i pardörr i modulutförande. Passar 
mot låshus Abloy EL580 med panikregel 1141 och låshus Abloy PE592 med 
panikregel 1142. Rekommenderas till dörrar med utrymningskrav där risk för 
trängsel kan uppstå, t.ex. köpcentrum, hotell, skolor, sjukhus, teatrar, sportan-
läggningar etc.

Mekanisk panikregel för utåtgående passivt dörrblad i pardörr. Kan monteras 
oberoende av mittband på dörrbladet. Slutblecksenhet, stänger och låsreglar 
monteras infällt i dörrbladet. Slutblecksenhet kräver min 90 mm profilbredd 
Certifierad och CE-märkt enligt kraven i Europastandard SS-EN 1125. God-
känd för montage i branddörr av högst klass E/EI 60. Max dörrbladsbredd 
1320 mm. Tryckstången kan enkelt kapas för att passa aktuellt dörrmått. 
Tryckstång tillverkas av mattborstat rostfritt stål och kåpor i mattkrom. Leve-
reras i vändbart höger- eller vänsterutförande. Dörren kan alltid öppnas från 
insidan via panikregeln.

Elektrisk panikregel för passivt dörrblad i pardörr i modulutförande. Passar 
mot låshus Abloy PE592 med panikregel 1142. Rekommenderas till dörrar 
med utrymningskrav där risk för trängsel kan uppstå, t.ex. köpcentrum, hotell, 
skolor, sjukhus, teatrar, sportanläggningar etc.

Elektrisk panikregel för utåtgående passivt dörrblad i pardörr. Dörröppnare på 
både aktivt och passivt dörrblad kan användas. Kan monteras oberoende av 
mittband på dörrbladet. Slutblecksenhet, stänger och låsreglar monteras infällt 
i dörrbladet. Slutblecksenhet kräver min 90 mm profilbredd. Certifierad och 
CE-märkt enligt kraven i Europastandard SS-EN 1125. Godkänd för montage i 
branddörr av högst klass E/EI 60. Max dörrbladsbredd 1320 mm. Tryckstången 
kan enkelt kapas för att passa aktuellt dörrmått. Tryckstång tillverkas av matt-
borstat rostfritt stål och kåpor i mattkrom. Levereras i vändbart höger- eller 
vänsterutförande. Dörren kan alltid öppnas från insidan via panikregeln.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30174630 Panikregel 1142:1 Mattborstat rostfritt stål 1 st

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30174640 Panikregel 1142:2 Mattborstat rostfritt stål 1 st

Assa panikregel 1142:2
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Assa panikregel 1143:1
Mekanisk panikregel för passivt dörrblad i pardörr i smalprofil- eller modulutfö-
rande. Passar mot låshus Abloy EL480 med panikregel 1141 och låshus Abloy 
EL490 med panikregel 1143. Rekommenderas till dörrar med utrymningskrav 
där risk för trängsel kan uppstå, t.ex. köpcentrum, hotell, skolor, sjukhus, teat-
rar, sportanläggningar etc.

Mekanisk panikregel för utåtgående passivt dörrblad i pardörr. Kan monteras 
oberoende av mittband på dörrbladet. Slutblecksenhet, stänger och låsreglar 
monteras infällt i dörrbladet. Slutblecksenhet kräver min 46 mm profilbredd. 
Certifierad och CE-märkt enligt kraven i Europastandard SS-EN 1125. God-
känd för montage i branddörr av högst klass E/EI 60. Max dörrbladsbredd 
1320 mm. Tryckstången kan enkelt kapas för att passa aktuellt dörrmått. 
Tryckstång tillverkas av mattborstat rostfritt stål och kåpor i mattkrom. Leve-
reras i vändbart höger- eller vänsterutförande. Dörren kan alltid öppnas från 
insidan via panikregeln.

Elektrisk panikregel för passivt dörrblad i pardörr i smalprofil- eller modulutfö-
rande. Passar mot låshus Abloy EL490 med panikregel 1143. Rekommenderas 
till dörrar med utrymningskrav där risk för trängsel kan uppstå, t.ex. köpcen-
trum, hotell, skolor, sjukhus, teatrar, sportanläggningar etc.

Elektrisk panikregel för utåtgående passivt dörrblad i pardörr. Dörröppnare på 
både aktivt och passivt dörrblad kan användas. Kan monteras oberoende av 
mittband på dörrbladet. Slutblecksenhet, stänger och låsreglar monteras infällt 
i dörrbladet. Slutblecksenhet kräver min 46 mm profilbredd. Certifierad och 
CE-märkt enligt kraven i Europastandard SS-EN 1125. Godkänd för montage i 
branddörr av högst klass E/EI 60. Max dörrbladsbredd 1320 mm. Tryckstången 
kan enkelt kapas för att passa aktuellt dörrmått. Tryckstång tillverkas av matt-
borstat rostfritt stål och kåpor i mattkrom. Levereras i vändbart höger- eller 
vänsterutförande. Dörren kan alltid öppnas från insidan via panikregeln.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30174650 Panikregel 1143:1 Mattborstat rostfritt stål 1 st

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30174660 Panikregel 1143:2 Mattborstat rostfritt stål 1 st

Assa panikregel 1143:2
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Assa 1150 är avsedd för aktiva utåtgående slagdörrar i smalprofil- eller 
modulutförande. Rekommenderas till dörrar med utrymningskrav där risk för 
trängsel kan uppstå, t.ex. köpcentrum, hotell, skolor, sjukhus, teatrar, sportan-
läggningar etc.

Certifierad och CE-märkt enligt kraven i Europastandard SS-EN 1125. Panikre-
gel med integrerad horisontell tryckstång. Pullmankolv i stål med förregling.
1150 är godkänd att användas på branddörrar. 1151 är uppställningsbar och 
får ej monteras på branddörrar. Kan erhållas i två längder; 900 mm och 1200 
mm. Tryckstången kan enkelt kapas för att passa aktuellt dörrmått. Tryckstång 
tillverkas av pulverlackerad aluminium. Levereras i vändbart höger- eller 
vänsterutförande. Dörren kan alltid öppnas från insidan via panikregeln. Kan 
kompletteras med utvändigt trycke 1155R eller 1156R (låsbart).

Assa panikregel 1150 och 1151

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30174700 Panikregel 1150 - 900 mm Aluminium silver 1 st

30174705 Panikregel 1150 - 900 mm Mikro Aluminium silver 1 st

30174710 Panikregel 1150 - 1200 mm Aluminium silver 1 st

30174715 Panikregel 1150 - 1200 mm Mikro Aluminium silver 1 st

30174720 Panikregel 1151 - 900 mm Aluminium silver 1 st

30174730 Panikregel 1151 - 1200 mm Aluminium silver 1 st
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Assa panikregel 1150:1 och 1151:1
Assa 1150:1 är avsedd för passiva utåtgående slagdörrar i smalprofil- eller 
modulutförande. Rekommenderas till dörrar med utrymningskrav där risk för 
trängsel kan uppstå, t.ex. köpcentrum, hotell, skolor, sjukhus, teatrar, sportan-
läggningar etc.

Certifierad och CE-märkt enligt kraven i Europastandard SS-EN 1125. Panikre-
gel med integrerad horisontell tryckstång. Övre och nedre låsreglar i stål. Kan 
erhållas i två längder; 900 mm och 1200 mm. Tryckstången kan enkelt kapas 
för att passa aktuellt dörrmått. Tryckstång tillverkas av pulverlackerad alumi-
nium. Förlängningssats för dörrar H> ca 2300 mm. Levereras i vändbart höger- 
eller vänsterutförande. Dörren kan alltid öppnas från insidan via panikregeln.

•	 1150:1 Godkänd att användas på branddörrar.

•	 1151:1 Uppställningsbar och får ej monteras på branddörrar.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30174740 Panikregel 1150:1 - 900 mm Aluminium silver 1 st

30174745 Panikregel 1150:1 - 900 mm Mikro Aluminium silver 1 st

30174750 Panikregel 1150:1 - 1200 mm Aluminium silver 1 st

30174755 Panikregel 1150:1 - 1200 mm Mikro Aluminium silver 1 st

30174760 Panikregel 1151:1 - 900 mm Aluminium silver 1 st

30174770 Panikregel 1151:1 - 1200 mm Aluminium silver 1 st

30174780 Förlängningssats 1150:1 och 1151:1 Stål silver 1 st
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Assa 1160 är avsedd för aktiva utåtgående slagdörrar i smalprofil- eller 
modulutförande. Rekommenderas till dörrar med utrymningskrav där risk för 
trängsel kan uppstå, t.ex. köpcentrum, hotell, skolor, sjukhus, teatrar, sportan-
läggningar etc.

Certifierad och CE-märkt enligt kraven i Europastandard SS-EN 1125. Panikre-
gel med friliggande horisontell tryckstång. Pullmankolv i stål med förregling. 
Kan erhållas i längd 1200 mm. Tryckstången kan enkelt kapas för att passa 
aktuellt dörrmått. Tryckstång tillverkas av pulverlackerat stål och kåpor i pulver-
lackerad aluminium. Levereras i vändbart höger- eller vänsterutförande. Dörren 
kan alltid öppnas från insidan via panikregeln.

•	 1160 Godkänd att användas på branddörrar.

•	 1161 Uppställningsbar och får ej monteras på branddörrar.

Kan kompletteras med utvändigt trycke 1155R eller 1156R (låsbart) och täck-
skylt 1157R.

Assa panikregel 1160 och 1161

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30174800 Panikregel 1160 - 1200 mm Aluminium silver 1 st

30174805 Panikregel 1160 - 1200 mm Mikro Aluminium silver 1 st

30174810 Panikregel 1161 - 1200 mm Aluminium silver 1 st

30174860 Täckskylt 1157R Aluminium silver 1 st

30174850 Trycke 1155R Aluminium silver 1 st

30174855 Trycke 1156R låsbart Aluminium silver 1 st
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Assa panikregel 1160:1 och 1161:1
Assa 1160:1 är avsedd för passiva utåtgående slagdörrar i smalprofil- eller 
modulutförande. Rekommenderas till dörrar med utrymningskrav där risk för 
trängsel kan uppstå, t.ex. köpcentrum, hotell, skolor, sjukhus, teatrar, sportan-
läggningar etc.

Certifierad och CE-märkt enligt kraven i Europastandard SS-EN 1125. Panikre-
gel med friliggande horisontell tryckstång. Övre och nedre låsreglar i stål. Kan 
erhållas i längd 1200 mm. Tryckstången kan enkelt kapas för att passa aktuellt 
dörrmått. Tryckstång tillverkas av pulverlackerad stål och kåpor i pulverlack-
erad aluminium. Förlängningssats för dörrar H> ca 2300 mm. Levereras i 
vändbart höger- eller vänsterutförande. Dörren kan alltid öppnas från insidan 
via panikregeln.

•	 1160:1 Godkänd att användas på branddörrar.

•	 1161:1 Uppställningsbar och får ej monteras på branddörrar.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30174820 Panikregel 1160:1 - 1200 mm Aluminium silver 1 st

30174825 Panikregel 1160:1 - 1200 mm Mikro Aluminium silver 1 st

30174830 Panikregel 1161:1 - 1200 mm Aluminium silver 1 st

30174780 Förlängningssats 1160:1 och 1161:1 Stål silver 1 st
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Assa låshus panikutrymning 762

 Assa låshus panikutrymning 761
Låshus avsett för slagdörrar av modulutförande i utrymningsvägar där krav 
på panikutrymning föreligger. Låset öppnas med tryck på panikregeln, vilket 
innebär en säker utrymning. Låshus 761 kan erhållas i dorndjup 35/50/70 mm 
samt med eller utan mikrobrytare. Dorndjup 35 passar ej panikregel 1125. 
Låshus 761 i kombination med panikregel 1125 eller 1130 är certifierade och 
CE-märkta enligt kraven i europastandarden SS-EN 179 och Byggproduktdi-
rektivet 89/106/EEG samt godkänt för montage i branddörr i högst klass E60/
EI60.

Låshus med förreglad cylinderfall och tryckesfall. Cylinderfall kan frigöras med 
uppställningsnyckel. 90 graders nyckelvridning. Tryckesfall ger brandigen-
hållning. Kan erhållas med mikrobrytare MJ för indikering när panikregeln 
används och indikering förreglad cylinderfall. Möjlighet till behörig passage via 
cylindern. Kan kombineras med elslutbleck. Cylinderroddare frigör cylinderfall 
och tryckesfall. Utrymningsroddare frigör cylinderfall och tryckesfall. Tryckes-
roddare frigör tryckesfall.

Låshus avsett för slagdörrar av modulutförande i utrymningsvägar där krav 
på panikutrymning föreligger. Låset öppnas med tryck på panikregeln, vilket 
innebär en säker utrymning. Låshus 762 kan erhållas i dorndjup 35/50/70 mm 
samt med eller utan mikrobrytare. Dorndjup 35 passar ej panikregel 1125. 
Låshus 762 i kombination med panikregel 1125 eller 1130 är certifierade och 
CE-märkta enligt kraven i europastandarden SS-EN 179 och Byggproduktdi-
rektivet 89/106/EEG samt godkänt för montage i branddörr i högst klass E60/
EI60.

Låshus med förreglad cylinderfall och tryckesfall. 90 graders nyckelvridning. 
Tryckesfall ger brandigenhållning. Kan erhållas med mikrobrytare MJ för indi-
kering när panikregeln används och indikering förreglad cylinderfall. Möjlighet 
till behörig passage via cylindern. Kan kombineras med elslutbleck. Cylinder-
roddare frigör cylinderfall och tryckesfall. Utrymningsroddare frigör cylinderfall 
och tryckesfall. Tryckesroddare frigör tryckesfall. 

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30173717 Låshus 761-35 Hö Förzinkad 1 st

30173718 Låshus 761-35 Vä Förzinkad 1 st

30173720 Låshus 761-50 Hö Förzinkad 1 st

30173725 Låshus 761-50 Vä Förzinkad 1 st

30173730 Låshus 761-50 MJ Hö Förzinkad 1 st

30173735 Låshus 761/50 MJ Vä Förzinkad 1 st

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30173737 Låshus 762-35 Hö Förzinkad 1 st

30173738 Låshus 762-35 Vä Förzinkad 1 st

30173740 Låshus 762-50 Hö Förzinkad 1 st

30173745 Låshus 762-50 Vä Förzinkad 1 st

30173750 Låshus 762-50 MJ Hö Förzinkad 1 st

30173755 Låshus 762-50 MJ Vä Förzinkad 1 st
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Assa låshus panikutrymning 772

Assa låshus panikutrymning 767
Låshus avsett för slagdörrar av modulutförande i utrymningsvägar där krav på 
panikutrymning och möjlig återinrymning föreligger. Låset öppnas med tryck 
på panikregeln, vilket innebär en säker utrymning. Låshus 767 kan erhållas i 
dorndjup 35/50/70 mm samt med eller utan mikrobrytare. Dorndjup 35 passar 
ej panikregel 1125. Låshus 767 i kombination med panikregel 1125 eller 1130 
är certifierade och CE-märkta enligt kraven i europastandarden SS-EN 179 och 
Byggproduktdirektivet 89/106/EEG samt godkänt för montage i branddörr 
i högst klass E60/EI60. Låshus med förreglad cylinderfall och tryckesfall. Vid 
öppning via panikregeln återfjädrar frigörs cylinderfallen vilket ger möjlighet 
till återinrymning via trycket. Återställning via cylinder. 90 graders nyckelvrid-
ning. Tryckesfall ger brandigenhållning. Kan erhållas med mikrobrytare MI 
för indikering när panikregeln används och indikering förreglad cylinderfall. 
Möjlighet till behörig passage via cylindern. Kan kombineras med elslutbleck. 
Cylinderroddare frigör cylinderfall och tryckesfall. Utrymningsroddare frigör 
cylinderfall och tryckesfall. Tryckesroddare frigör tryckesfall.

Låshus avsett för slagdörrar av modulutförande i utrymningsvägar där krav 
på panikutrymning föreligger. Låset öppnas med tryck på panikregeln, vilket 
innebär en säker utrymning. Låshus 772 kan erhållas i dorndjup 35/50/70 mm 
samt med eller utan mikrobrytare. Dorndjup 35 passar ej panikregel 1125. 
Låshus 772 i kombination med panikregel 1125 eller 1130 är certifierade och 
CE-märkta enligt kraven i europastandarden SS-EN 179 och Byggproduktdi-
rektivet 89/106/EEG samt godkänt för montage i branddörr i högst klass E60/
EI60.

Låshus med förreglad cylinderfall. 90 graders nyckelvridning. Cylinderfall ger 
brandigenhållning. Kan erhållas med mikrobrytare MJ för indikering när pa-
nikregeln används och indikering förreglad cylinderfall. Möjlighet till behörig 
passage via cylindern. Kan kombineras med elslutbleck. Cylinderroddare frigör 
cylinderfall och tryckesfall. Utrymningsroddare frigör cylinderfall och tryckes-
fall.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30173757 Låshus 767-35 Hö Förzinkad 1 st

30173758 Låshus 767-35 Vä Förzinkad 1 st

30173760 Låshus 767-50 Hö Förzinkad 1 st

30173765 Låshus 767-50 Vä Förzinkad 1 st

30173770 Låshus 767-50 MI Hö Förzinkad 1 st

30173775 Låshus 767-50 MI Vä Förzinkad 1 st

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30173777 Låshus 772-35 Hö Förzinkad 1 st

30173778 Låshus 772-35 Vä Förzinkad 1 st

30173780 Låshus 772-50 Hö Förzinkad 1 st

30173785 Låshus 772-50 Vä Förzinkad 1 st

30173790 Låshus 772-50 MJ Hö Förzinkad 1 st

30173795 Låshus 772-50 MJ Vä Förzinkad 1 st
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Assa behör 3325 och 3425 till panikregel

Assa panikslutbleck 2530
Slutbleck för passiv panikregel Assa 1125:1 och Assa 1130:1. Säkerställer 
utrymning via passiv dörrhalva i utåtgående pardörr oberoende av låshuset 
i aktiva dörrhalvan. Avsett för användning tillsammans med låshus Assa 761, 
762, 767 samt 772 i 35, 50 eller 70 mm dorndjup. Rekommenderas alltid när 
båda dörrhalvorna i pardörr är försedda med panikregel. Tillverkat av stål för 
brandklassade dörrar. Passar såväl modul- som smalprofildörrar. Kan erhållas i 
dorndjup 35/50/70 mm. Finns i utförande för trä- och metalldörrar.

Vid öppning via passiv panikregel förskjuts slutbleckets plös. Oberoende av 
dörrhalvornas modulmått eller konfiguration riskerar därför ej låshusets fall/
fallar att under öppningssekvensen kollidera med, och nypa fast i, slutblecket.
Efter stängning återgår slutblecket tillsammans med låshuset till förreglat och 
låst/brandigenhållande läge.

Behör för dekorativ och funktionell beslagning i kombination med panikregel 
Assa 1125 och låshus 761, 762, 767 eller 772.

•	 3325 Cylinderhylsa, rund cylinderring och 6696 trycke för utsidans  
 tryckesfunktion. Genom behörets tryckesfunktion kan återinrymning  
 ske efter utrymning.

•	 3425 Cylinderhylsa, rund cylinderring och täckskylt för utsidans   
 tryckesfunktion. Dörren återgår till daglåst position efter utrymning  
 och kan inte öppnas från utsidan utan nyckel. 

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30173840 Slutbleck 2530-50 Hö trä 1130:1 Rostfritt stål 1 st

30173845 Slutbleck 2530-50 Vä trä 1130:1 Rostfritt stål 1 st

30173850 Slutbleck 2530-50 Hö trä 1125:1 Rostfritt stål 1 st

30173855 Slutbleck 2530-50 Vä trä 1125:1 Rostfritt stål 1 st

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30173800 Behör 3325 Hö Mattkrom 1 sts

30173801 Behör 3325 Vä Mattkrom 1 sts

30173810 Behör 3425 Mattkrom 1 sts
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Assa  nödutrymningsbeslag  179A
Assa 179A är avsett för slagdörrar av modulutförande i utrymningsvägar där 
särskilda krav på panikutrymning ej föreligger. Låset öppnas med ett hand-
grepp, vilket innebär en säker utrymning. 179A är kompatibel med låshus 710, 
721, 722 och 727 dorndjup 50/70 vilket ger funktionslösningar för olika krav. 
Bland annat ges det möjlighet till återinrymning i händelse av att den nöd-
ställde möter brand och rök i utrymningsvägen och måste återvända.

Assa 179A är certifi erat och CE-märkt enligt kraven i europastandarden SS-
EN 179 och Byggproduktdirektivet 89/106/EEG samt godkänt för montage i 
branddörr i högst klass E60/EI60. Låshusen kan erhållas med mikrobrytare för 
indikering när utrymningshandtaget används samt även indikering för regel 
ute/inne alternativt förreglad fall. Levereras med midjeskruvar för dörrtjocklek 
42-90 mm. För dörrar med C-mått mindre än 25 mm rekommenderas minst en 
3 mm distansskylt 179.

Beroende på låshusvariant är återinrymning möjlig via trycket efter utrymning.
Låshusvarianterna kan användas med elslutbleck ur Solids sortiment alternativt 
Step 18/28E för integrering i passersystemanläggning. Behörig passage med 
nyckel är möjlig från både in- och utsida utan att larmindikeringen påverkas.
Utrymningshandtaget kan plomberas med sigilltråd.

•	 179A Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymningshandtaget.

•	  179A-2 Dörren kan alltid öppnas från in- och utsidan via    
 utrymningshandtaget.

179A

179A-2

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30173146 Nödutrymningsbeslag 179A Hö 42-90 Förnicklad 1 sts

30173148 Nödutrymningsbeslag 179A Vä 42-90 Förnicklad 1 sts

30173176 Nödutrymningsbeslag 179A-2 42-60 Förnicklad 1 sts

30173100  Distansskylt 179 - 3 mm Förnicklad 1 st

30173170  Plomberingstråd 179 Grön plast 1 stDistansskylt 179
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179B

179B-2

Assa 179B är avsett för slagdörrar av modulutförande i utrymningsvägar där 
särskilda krav på panikutrymning ej föreligger. Låset öppnas med ett hand-
grepp, vilket innebär en säker utrymning. 179B är kompatibel med låshus 711 
och 732 dorndjup 50/70 mm, vilket ger funktionslösningar för olika krav. Bland 
annat ges det möjlighet till återinrymning i händelse av att den nödställde 
möter brand och rök i utrymningsvägen och måste återvända.

Assa 179B är certifierat och CE-märkt enligt kraven i europastandarden SS-EN 
179 och Byggproduktdirektivet 89/106/EEG samt godkänt för montage i 
branddörr i högst klass E60/EI60 (ej med låshus 711). Låshusen kan erhållas 
med mikrobrytare för indikering när utrymningshandtaget används samt även 
indikering för regel ute/inne alternativt förreglad fall. Levereras med midjes-
kruvar för dörrtjocklek 42-90 mm. För dörrar med C-mått mindre än 25 mm 
rekommenderas minst en 3 mm distansskylt 179.

Beroende på låshusvariant är återinrymning möjlig via trycket efter utrymning.
Låshusvarianterna kan användas med elslutbleck ur Solids sortiment alterna-
tivt Step 18 för integrering i passersystemanläggning. Behörig passage med 
nyckel är möjlig från både in- och utsida utan att larmindikeringen påverkas.
Utrymningshandtaget kan plomberas med sigilltråd.

•	 179B Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymningshandtaget.

•	 179B-2 Dörren kan alltid öppnas från in- och utsidan via    
 utrymningshandtaget.

Assa nödutrymningsbeslag 179B

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30173166 Nödutrymningsbeslag 179B Hö 42-90 Förnicklad 1 sts

30173168 Nödutrymningsbeslag 179B Vä 42-90 Förnicklad 1 sts

30173182 Nödutrymningsbeslag 179B-2 42-90 Förnicklad 1 sts

30173100 Distansskylt 179 - 3 mm Förnicklad 1 st

30173170 Plomberingstråd 179 Grön plast 1 st Distansskylt 179
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Assa nödutrymningsbeslag 179A och 179A-2 S4
Assa 179A S4 är avsett för slagdörrar av smalprofilutförande i utrymningsvä-
gar där särskilda krav på panikutrymning ej föreligger. Låset öppnas med ett 
handgrepp, vilket innebär en säker utrymning. 179A S4 är kompatibel med ett 
flertal låshusvarianter vilket ger funktionslösningar för olika krav. Bland annat 
ges det möjlighet till återinrymning i händelse av att den nödställde möter 
brand och rök i utrymningsvägen och måste återvända.

Assa 179A S4 är certifierat och CE-märkt enligt kraven i europastandarden 
SS-EN 179 och Byggproduktdirektivet 89/106/EEG samt godkänt för montage 
i branddörr i högst klass E60/EI60. Monteras tillsammans med låshus 710, 721, 
722 och 727 dorndjup 35 mm. Låshusen kan erhållas med mikrobrytare för 
indikering när utrymningshandtaget används samt även indikering för regel 
ute/inne alternativt förreglad fall. Levereras med midjeskruvar för dörrtjocklek 
47-95 mm. För dörrar med C-mått mindre än 22 mm rekommenderas minst en 
3 mm distansskylt S3/S4.

Beroende på låshusvariant är återinrymning möjlig via trycket efter utrymning.
Låshusvarianterna kan användas med elslutbleck för integrering i passersyste-
manläggning. Behörig passage med nyckel är möjlig från både in- och utsida 
utan att larmindikeringen påverkas. Utrymningshandtaget kan plomberas med 
sigilltråd.

•	 179A	S4  Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymningshandtaget.

•	 179A-2	S4 Dörren kan alltid öppnas från in- och utsidan via   
  utrymningshandtaget.

Art	nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30173184 Nödutrymningsbeslag 179A S4 47-95 Förkromad 1 sts

30173188 Nödutrymningsbeslag 179A-2 S4 47-95 Förkromad 1 sts

30173192 Distansskylt 179 S4 Förkromad 1 st

30173170 Plomberingstråd 179 Grön plast 1 st

179A	S4 179A-2	S4
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Assa 179B S4 är avsett för slagdörrar av smalprofilutförande i utrymningsvä-
gar där särskilda krav på panikutrymning ej föreligger. Låset öppnas med ett 
handgrepp, vilket innebär en säker utrymning. 179B S4 är kompatibel med ett 
flertal låshusvarianter vilket ger funktionslösningar för olika krav. Bland annat 
ges det möjlighet till återinrymning i händelse av att den nödställde möter 
brand och rök i utrymningsvägen och måste återvända.

Assa 179B S4 är certifierat och CE-märkt enligt kraven i europastandarden 
SS-EN 179 och Byggproduktdirektivet 89/106/EEG samt godkänt för montage 
i branddörr i högst klass E60/EI60 (gäller ej med låshus 711-35). Monteras 
tillsammans med låshus 711 och 732 dorndjup 35 mm. Låshusen kan erhållas 
med mikrobrytare för indikering när utrymningshandtaget används samt även 
indikering för regel ute/inne alternativt förreglad fall. Levereras med midjes-
kruvar för dörrtjocklek 47-95 mm. För dörrar med C-mått mindre än 22 mm 
rekommenderas minst en 3 mm distansskylt S3/S4.

Låshusvarianterna kan användas med elslutbleck för integrering i passersyste-
manläggning. Behörig passage med nyckel är möjlig från både in- och utsida 
utan att larmindikeringen påverkas. Utrymningshandtaget kan plomberas med 
sigilltråd.

•	 179B	S4  Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymningshandtaget.

•	 179B-2	S4 Dörren kan alltid öppnas från in- och utsidan via   
  utrymningshandtaget.

Assa nödutrymningsbeslag 179B och 179B-2 S4

Art	nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30173186 Nödutrymningsbeslag 179B S4 47-95 Förkromad 1 sts

30173190 Nödutrymningsbeslag 179B-2 S4 47-95 Förkromad 1 sts

30173192 Distansskylt 179 S4 Förkromad 1 st

30173170 Plomberingstråd 179 Grön plast 1 st

179B	S4 179B-2	S4
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Assa låshus nödutrymning 721

Assa låshus nödutrymning 710
Låshus 710 är avsett för slagdörrar av modulutförande i utrymningsvägar där 
särskilda krav på panikutrymning ej föreligger. Låset öppnas med ett hand-
grepp, vilket innebär en säker utrymning. Låshus 710 kan erhållas i dorndjup 
35/50/70 mm. Låshus 710 i kombination med nödutrymningsbeslag 179A och 
179A-2 är certifierat och CE-märkt enligt kraven i europastandarden SS-EN 
179 och Byggproduktdirektivet 89/106/EEG samt godkänt för montage i 
branddörr i högst klass E60/EI60.

Låshus med hakregel och tryckesfall. 90 graders nyckelvridning. Möjlighet 
till återinrymning via trycket. Tryckesfall ger brandigenhållning. Kan erhållas 
med mikrobrytare ME för indikering när utrymningshandtaget används och 
indikering för regel ute/inne. Möjlighet till behörig passage via cylindern. Kan 
kombineras med elslutbleck för regellås. Cylinderroddare drar in hakregel och 
tryckesfall. Utrymningsroddare drar in hakregel och tryckesfall. Tryckesroddare 
drar in tryckesfall.

Låshus 721 är avsett för slagdörrar av modulutförande i utrymningsvägar där 
särskilda krav på panikutrymning ej föreligger. Låset öppnas med ett hand-
grepp, vilket innebär en säker utrymning. Låshus 721 kan erhållas i dorndjup 
35/50/70 mm. Låshus 721 i kombination med nödutrymningsbeslag 179A och 
179A-2 är certifierat och CE-märkt enligt kraven i europastandarden SS-EN 
179 och Byggproduktdirektivet 89/106/EEG samt godkänt för montage i 
branddörr i högst klass E60/EI60.

Låshus med förreglad cylinderfall och tryckesfall. Cylinderfall kan ställas upp 
med uppställningsnyckel. 90 graders nyckelvridning. Tryckesfall ger brandi-
genhållning. Kan erhållas med mikrobrytare MG för indikering när utrymnings-
handtaget används och indikering förreglad cylinderfall. Möjlighet till behörig 
passage via cylindern. Kan kombineras med elslutbleck. Cylinderroddare drar 
in cylinderfall och tryckesfall. Utrymningsroddare drar in cylinderfall och tryck-
esfall. Tryckesroddare drar in tryckesfall.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30173290 Låshus 710-35 Hö Förzinkad 1 st

30173295 Låshus 710-35 Vä Förzinkad 1 st

30173300 Låshus 710-50 Hö Förzinkad 1 st

30173305 Låshus 710-50 Vä Förzinkad 1 st

30173310 Låshus 710-50 ME Hö Förzinkad 1 st

30173315 Låshus 710-50 ME Vä Förzinkad 1 st

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10173320 Låshus 721-35 Hö Förzinkad 1 st

10173325 Låshus 721-35 Vä Förzinkad 1 st

10173335 Låshus 721-50 Hö Förzinkad 1 st

10173340 Låshus 721-50 Vä Förzinkad 1 st

10173345 Låshus 721-50 MG Hö Förzinkad 1 st

10173350 Låshus 721-50 MG Vä Förzinkad 1 st
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Assa låshus nödutrymning 727

Assa låshus nödutrymning 722
Låshus 722 är avsett för slagdörrar av modulutförande i utrymningsvägar där 
särskilda krav på panikutrymning ej föreligger. Låset öppnas med ett hand-
grepp, vilket innebär en säker utrymning. Låshus 722 kan erhållas i dorndjup 
35/50/70 mm. Låshus 722 i kombination med nödutrymningsbeslag 179A och 
179A-2 är certifierat och CE-märkt enligt kraven i europastandarden SS-EN 
179 och Byggproduktdirektivet 89/106/EEG samt godkänt för montage i 
branddörr i högst klass E60/EI60.

Låshus med förreglad cylinderfall och tryckesfall. 90 graders nyckelvridning. 
Tryckesfall ger brandigenhållning. Kan erhållas med mikrobrytare MG för indi-
kering när utrymningshandtaget används och indikering förreglad cylinderfall. 
Möjlighet till behörig passage via cylindern. Kan kombineras med elslutbleck. 
Cylinderroddare drar in cylinderfall och tryckesfall. Utrymningsroddare drar in 
cylinderfall och tryckesfall. Tryckesroddare drar in tryckesfall.

Låshus 727 är avsett för slagdörrar av modulutförande i utrymningsvägar där 
särskilda krav på panikutrymning ej föreligger. Låset öppnas med ett hand-
grepp, vilket innebär en säker utrymning. Låshus 727 kan erhållas i dorndjup 
35/50/70 mm. Låshus 727 i kombination med nödutrymningsbeslag 179A och 
179A-2 är certifierat och CE-märkt enligt kraven i europastandarden SS-EN 
179 och Byggproduktdirektivet 89/106/EEG samt godkänt för montage i 
branddörr i högst klass E60/EI60. Låshus med förreglad cylinderfall och tryck-
esfall. Vid öppning via nödhandtaget återfjädrar ej cylinderfallen vilket ger 
möjlighet till återinrymning via trycket. Återställning via cylinder. 90 graders 
nyckelvridning. Tryckesfall ger brandigenhållning. Kan erhållas med mikrobry-
tare MK för indikering när utrymningshandtaget används och indikering för-
reglad cylinderfall samt indikering cylinderfall ute/inne. Möjlighet till behörig 
passage via cylindern. Kan kombineras med elslutbleck. Cylinderroddare drar 
in cylinderfall och tryckesfall. Utrymningsroddare drar in cylinderfall och tryck-
esfall. Tryckesroddare drar in tryckesfall. 

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10173353 Låshus 722-35 Hö Förzinkad 1 st

10173354 Låshus 722-35 Vä Förzinkad 1 st

10173355 Låshus 722-50 Hö Förzinkad 1 st

10173360 Låshus 722-50 Vä Förzinkad 1 st

10173365 Låshus 722-50 MG Hö Förzinkad 1 st

10173370 Låshus 722-50 MG Vä Förzinkad 1 st

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10173373 Låshus 727-35 Hö Förzinkad 1 st

10173374 Låshus 727-35 Vä Förzinkad 1 st

10173375 Låshus 727-50 Hö Förzinkad 1 st

10173380 Låshus 727-50 Vä Förzinkad 1 st

10173385 Låshus 727-50 MK Hö Förzinkad 1 st

10173390 Låshus 727-50 MK Vä Förzinkad 1 st
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Assa låshus nödutrymning 732

Assa låshus nödutrymning 711
Låshus 711 är avsett för slagdörrar av modulutförande i utrymningsvägar där 
särskilda krav på panikutrymning ej föreligger. Låset öppnas med ett hand-
grepp, vilket innebär en säker utrymning. Låshus 711 kan erhållas i dorndjup 
35/50/70 mm.

Låshus med hakregel. Ger ej brandigenhållning. Kan kombineras med elslut-
bleck STEP 18. Kan erhållas med mikrobrytare ME för indikering av låst/olåst 
hakregel samt indikering vid användning av utrymningshandtaget. Möjlighet 
till behörig nyckelpassage via cylinder. Kan kombineras med elslutbleck för 
regellås. Avsett för behör 179B. Cylinderroddare drar in hakregel. Utrymnings-
roddare drar in hakregel

Låshus 732 är avsett för slagdörrar av modulutförande i utrymningsvägar där 
särskilda krav på panikutrymning ej föreligger. Låset öppnas med ett hand-
grepp, vilket innebär en säker utrymning. Låshus 732 kan erhållas i dorndjup 
35/50/70 mm. Låshus 732 i kombination med nödutrymningsbeslag 179B och 
179B-2 är certifierat och CE-märkt enligt kraven i europastandarden SS-EN 
179 och Byggproduktdirektivet 89/106/EEG samt godkänt för montage i 
branddörr i högst klass E60/EI60.

Låshus med förreglad cylinderfall. 90 graders nyckelvridning. Cylinderfall 
ger brandigenhållning. Kan erhållas med mikrobrytare MG för indikering när 
utrymningshandtaget används och indikering förreglad cylinderfall. Möjlighet 
till behörig passage via cylindern. Kan kombineras med elslutbleck. Cylinder-
roddare drar in cylinderfall. Utrymningsroddare drar in cylinderfall.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30173318 Låshus 711-35 Förzinkad 1 st

30173320 Låshus 711-50 Förzinkad 1 st

30173330 Låshus 711-50 ME Förzinkad 1 st

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10173395 Låshus 732-35 Hö Förzinkad 1 st

10173397 Låshus 732-35 Vä Förzinkad 1 st

10173400 Låshus 732-50 Hö Förzinkad 1 st

10173405 Låshus 732-50 Vä Förzinkad 1 st

10173410 Låshus 732-50 MG Hö Förzinkad 1 st

10173415 Låshus 732-50 MG Vä Förzinkad 1 st
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Assa 179C är avsett för slagdörrar av modulutförande i utrymningsvägar där 
särskilda krav på panikutrymning ej föreligger. Låset öppnas med ett hand-
grepp, vilket innebär en säker utrymning. 179C är kompatibel med motorlås 
Abloy EL874 vilket ger funktionslösningar för olika krav. Bland annat ges det  
möjlighet till återinrymning i händelse av att den nödställde möter brand och 
rök i utrymningsvägen och måste återvända.

Assa 179C är certifierat och CE-märkt enligt kraven i europastandarden SS-EN 
179 samt godkänt för montage i branddörr i högst klass E60/EI60. Monteras 
tillsammans med motorlås Abloy EL874 dorndjup 50 mm. Levereras med 
midjeskruvar för dörrtjocklek 42-90 mm. För dörrar med C-mått mindre än 25 
mm rekommenderas minst en 3 mm distansskylt 179.

Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymningshandtaget. Beroende på 
inställning är återinrymning möjlig via trycket efter utrymning. Behörig pas-
sage med nyckel är möjlig från utsidan utan att larmindikeringen påverkas. 
Utrymningshandtaget kan plomberas med sigilltråd.

Assa nödutrymningsbeslag 179C

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30173920 Nödutrymningsbeslag 179C Hö 42-90 Förnicklad 1 sts

30173925 Nödutrymningsbeslag 179C Vä 42-90 Förnicklad 1 sts

30173100 Distansskylt 179 - 3 mm Förnicklad 1 st

30173170 Plomberingstråd 179 Grön plast 1 st

Nödutrymningsbeslag 179C Distansskylt 179
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Assa nödutrymningsbeslag 179D
Assa 179D är avsett för slagdörrar av modulutförande i utrymningsvägar där 
särskilda krav på panikutrymning ej föreligger. Låset öppnas med ett hand-
grepp, vilket innebär en säker utrymning. 179D är kompatibel med motorlås 
Abloy EL875 vilket ger funktionslösningar för olika krav. Bland annat ges det 
möjlighet till återinrymning i händelse av att den nödställde möter brand och 
rök i utrymningsvägen och måste återvända.

Assa 179D är certifierat och CE-märkt enligt kraven i europastandarden SS-
EN 179. Monteras tillsammans med motorlås Abloy EL875 dorndjup 50 mm. 
Levereras med midjeskruvar för dörrtjocklek 42-90 mm. För dörrar med C-mått 
mindre än 25 mm rekommenderas minst en 3 mm distansskylt 179.

Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymningshandtaget. Kan monteras 
tillsammans med dörrautomatik. Beroende på inställning är återinrymning 
möjlig via trycket efter utrymning. Behörig passage med nyckel är möjlig från 
utsidan utan att larmindikeringen påverkas. Utrymningshandtaget kan plombe-
ras med sigilltråd.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30173930 Nödutrymningsbeslag 179D Hö 42-90 Förnicklad 1 sts

30173935 Nödutrymningsbeslag 179D Vä 42-90 Förnicklad 1 sts

30173100 Distansskylt 179 - 3 mm Förnicklad 1 st

30173170 Plomberingstråd 179 Grön Plast 1 st

Nödutrymningsbeslag 179D Distansskylt 179
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Assa 179E-2 är avsett för slagdörrar av modulutförande i utrymningsvägar där 
särskilda krav på panikutrymning ej föreligger. Låset öppnas med ett hand-
grepp, vilket innebär en säker utrymning. 179E-2 är kompatibel med eltryck-
eslås Abloy EL580 vilket ger funktionslösningar för olika krav. Bland annat ges 
det möjlighet till återinrymning (vid omvänd funktion och utlöst brandlarm) i 
händelse av att den nödställde möter brand och rök i utrymningsvägen och 
måste återvända.

Assa 179E-2 är certifierat och CE-märkt enligt kraven i europastandarden 
SS-EN 179 samt godkänt för montage i branddörr i högst klass E60/EI60. 
Monteras tillsammans med eltryckeslås Abloy EL580 dorndjup 50 mm. Levere-
ras med midjeskruvar för dörrtjocklek 42-90 mm. För dörrar med B och C-mått 
mindre än 25 mm rekommenderas minst en 3 mm distansskylt 179.

Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymningshandtaget. Funktion på ut-
vändigt trycke styrs elektriskt. Återinrymning möjlig via trycket efter utrymning 
(vid omvänd funktion och utlöst brandlarm). Kan användas tillsammans med 
elslutbleck Step 29 vid öppning med dörrautomatik. Utrymningshandtaget kan 
plomberas med sigilltråd.

Assa nödutrymningsbeslag 179E-2

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30173940 Nödutrymningsbeslag 179E-2 Förnicklad 1 sts

30173100 Distansskylt 179 - 3 mm Förnicklad 1 st

30173170 Plomberingstråd 179 Grön plast 1 st

Nödutrymningsbeslag 179E-2 Distansskylt 179
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Assa öppningsbehör 8561

Assa öppningsbehör 8061
Till modullås typ dubbelfallås och cylinderfallås i dörrar försedda med pas-
sersystem för att förhindra öppning via vredfunktionen. Rekommenderas ej till 
dörr i utrymningsväg.

För invändig montering tillsammans med utvändig oval cylinder. Monteras 
med två genomgående skruvar vid låshusets cylinderroddare. Plastkåpa mon-
teras fast över vredet för att förhindra okontrollerad öppning. Ersättningsbar 
plastkåpa efter öppning. Vid öppning bryts alt. slås plastkåpan loss. Trasig 
plastkåpa indikerar om mekanisk öppning skett. Efter öppning återfjädrar 
vredet automatiskt.

Till modullås 8561 alt. 8562 i dörrar till ställverk, transformatoranläggningar 
och liknande, där eventuella brännskador kan innebära svårigheter att öppna 
låsenheten med vanligt vred.

Monteras med två genomgående skruvar vid tryckesroddaren. Tryckeshalva 
640 för dörrens insida, dragknopp 496 för dörrens utsida. Insidans trycke ger 
alltid möjlighet till utpassering.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30160990 Öppningsbehör 8061 Förnicklad 1 st

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30161020 Öppningsbehör 8561 Förnicklad 1 sts
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