
ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions

Användningsområde
ASSA C10-cylindern används i lägenhetsdörrar inom  
bostadssektorn, där lägenhetsinnehavaren har möjlighet 
att ställa cylindern i ett serviceläge för att ge tillträde till 
bostaden. 

ASSA låssystem med C10-funktion innehåller inte huvud-
nycklar, det ger enklare nyckelkontroll och säkrare nyckel-
hantering, det ökar även lägenhetsinnehavarens trygghet  
då han själv ger tillträde till sin lägenhet.

Egenskaper
•   Uppfyller fordringar enligt SSF 3522 klass 3  

SS-EN 1303 GRADE 6.

•   Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet.

•   Angreppsskyddad.

•   Dyrk- och manipulationsskyddad.

Funktion
• Konstruerad med två av varandra oberoende  

mekaniska spärrsystem för unika nycklar.

•  För PATENTERAD nyckelkontroll.

•  Utvecklat profilsortiment.

ASSAs cylindersortiment 
ASSA har ett brett cylindersortiment och de olika  
cylinderformerna kan kombineras i samma låssystem.
• Finns för följande cylinderserier: Neptun 4900  

 Combi 4800  
 dp 4400

•   Funktionscylinder C10 är omställbar för tillfälligt  
tillträde vid service. 

•   Minimerar nyckeladministrationen för fastighetsservicen 
och lägenhetsinnehavaren bibehåller sin höga säkerhet.

•   Används för centrallåsning och flexibla låssystem.

•   Klarar högfrekvent användning.

•   Med unik mekanisk nyckel för PATENDERAD  
nyckelkontroll. Se  ASSA Säkerhetspyramid.
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ASSA AB 
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna 
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:  
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640  
Fax +46 (0)16 17 73 72 
e-mail: helpdesk.marknad@assaabloy.com

www.assa.se

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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Sortiment

S-Rund cylinder
Neptun 4900
49S10  Enkelcylinder
49S20  Dubbelcylinder

Combi 4800
48S10/4810  Enkelcylinder
48S20/4820  Dubbelcylinder

dp 4400
44S10/4410  Enkelcylinder
44S20/4420  Dubbelcylinder

Rund cylinderform

32.7 39.5

Yttermått

Cylinderformer

Rund cylinderform

49S10/48S10/44S10 49S20/48S20/44S20 Vredcylinder

Klockan 12 normalläge

Klockan 10 serviceläge

Vid avtalad service tar hyresgästen ur nyckeln i serviceläge
”klockan 10”. Serviceläget ger möjlighet att öppna låset med 
fastighetens servicenyckel. Då hyresgästen återkommer 
öppnas dörren med lägenhetsnyckeln och tas ur i normal- 
läget ”klockan 12”. I normalläget ”klockan 12” öppnar endast 
lägenhetsnyckeln.
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Slagsäkert

Vridsäkert

Inbrottssäkert

BorrskyddsstiftBorrskyddsstift cylinderkärna

Borrskyddsnipplar

Borrskyddsplatta


