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ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

ASSA Neptun

Låssystem för flerbostad



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. 

Del av det nya cylindersortimentet från ASSA
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 dörr-
miljön inte finns, kan du välja ASSA Neptun systemcylinder. 

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. 

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.

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

ASSA Neptun – en nyckel till flera typer av lås



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

Ny starkare rundcylinder Cylinderkärna med integrerad medbringare

Sidskena

Ny utdragsskyddande 
kärnmutter

Nya manipulationsskyddade sidstift

Ny dyrkskyddad paracentrisk 
nyckelprofil

ASSA Neptun 4900

ASSA Neptun1900

Entrédörrar
Lägenhetsdörrar
Skalskydd

Förrådsdörrar
Städutrymmen

Exempel på dörrar Typ av cylinder Typ av nyckel



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.

ASSA Neptun ReKey

ASSA Neptun kan med fördel användas till-
sammans med funktionscylindern ASSA C10. 
Med en ASSA C10 cylinder kan lägenhetsin-
nehavaren själv ge tillträde till sin lägenhet 
för service eller besiktning med mera. Cylin-
dern 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 C10
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ASSA ABLOY is the global  
leader in door opening solutions,  
dedicated to satisfying  
end-user needs for security, 
safety and convenience

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden
Phone +46 (0)16 17 70 00  
Fax +46 (0)16 17 70 40 
Customer support:  
Phone intl. +46 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 
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ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

ASSA C10 cylinder
Låssystem 

Användningsområde
C10 cylindern används i lägenhetsdörrar inom bostads- 
sektorn där tillträde till lägenheten kan lämnas av lägenhets-
innehavaren vid aviserade servicetillfällen.

Egenskaper
•	 Uppfyller	fordringar	enligt	Svensk	Standard	SS	3522,	 
	 klass	3,	EN	1303	GRADE	6
•	 Ingår	i	av	försäkringsbolag	godkänd	låsenhet
•	 Angreppsskyddad
•	 Dyrk-	och	manipulationsskyddad

Systemcylinder
•	 Konstruerad	med	två	av	varandra	oberoende	 
 mekaniska spärrsystem för unika nycklar
•	 Inom	twin	combi	kan	olika	typer	av	funktionscylindrar,	 
 hänglås och cylinderformer kombineras
•	 Patenterad	stiftcylinder
•	 Utvecklat	profilsortiment
•	 Specialdesignad	sidkodsfunktion

ASSAs cylindersortiment 
ASSA har ett brett cylindersortiment och de olika cylinder-
formerna kan kombineras. 4800-serien används till låssystem 
inom bostadssektorn med varierande mekaniska och  
elektromekaniska funktioner.
•	 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	SELEKTERAD	nyckelkontroll.		
 Se ASSA Säkerhetspyramid.

Klockan	12	normalläge

Klockan	10	serviceläge



ASSA AB 
P.O.	Box	371	 
SE-631	05	Eskilstuna 
Sweden

phone	+46	(0)16	17	70	00
fax	+46	(0)16	17	72	10

Customer support: 
phone	+46	(0)771	640	640	 
fax	+46	(0)16	17	73	72 
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions,  
dedicated to satisfying end-user 
needs for security, safety and 
convenience.

ASSA C10 cylinder
Låssystem 
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Sortiment
Rund cylinder
4410	 Enkelcylinder
4420	 Dubbelcylinder
4810	 Enkelcylinder
4820	 Dubbelcylinder

Så här monterar du:
1. Vid nymontering kompletteras cylindern med behör  
 och skruv anpassat till dörrens tjocklek.
2.	Montera	fast	cylindern	från	insidan	med	fyra	höghåll 
	 fasthetsskruvar.	På	dörrar	där	B	och/eller	C-måttet	över 
	 stiger	27	mm	används	cylinderförlängare	med	anpassad	 
	 skruvlängd.	OBS!	Dekorhylsan	på	utsidans	cylinder	ska	 
 vara monterad vid installationen.
3.	Montera	cylinderbehörets	proppar	över	skruvhålen	för	 
 kontrollerbar demontering. Vrid nyckeln först till ”klockan  
 halv ett” och tryck in proppen mellan skruvarna på  
 cylinderns högra sida. Vrid sedan nyckeln till ”halv tio” för  
 montering av proppen på vänster sida. 
4. Skjut på och snäpp fast insidans dekorhylsa.
5.	Cylinderring	på	såväl	ut-	som	insida	skjuts	på	och	fixeras.

Rund	cylinderform

32.7 39.5

Yttermått

Cylinderformer

Rund	cylinderform

4410/4810 4420/4820 Vredcylinder

1 2

3 4 5

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. 



ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions

22CL är ett kompakt kodlås med enkelt montage. Kodlåset 
ger möjlighet att styra tillträde till lokaler som inte kräver 
högsäkerhet. Exempel på sådana lokaler är omklädningsrum,
interna förråd och entréer i flerbostadshus.

Kodlåset kan användas både inom- och utomhus och upp-
fyller kraven för IP54. Knapparna har en distinkt tryckkänsla 
och siffrorna är belysta med en blå ton.

En dörr med detta kodlås låses omedelbart då dörren stängs, 
om elslutbleck med kolvkontakt är anslutet. Detta möjlig-
görs tack vare den inbyggda nedbrytningsfunktionen till 
dörreläutgången.

22CL har även ett AUX-relä som kan väljas att styra en  
extra dörr med egen kod eller en gemensam kod för båda  
dörrarna. 

Funktionen väljs enkelt vid programmering av koder, om 
koden ska tillhöra dörrutgången, till AUX-utgången eller om 
båda utgångarna ska påverkas av den valda koden.

AUX-utgången på 22CL kan även väljas att arbeta växlande av 
en bestämd kod. Denna växlingsfunktion till AUX-reläet kan 
användas för att med en vald kod ställa en dörr i olåst läge till 
dess koden åter slås.

22CL har även möjlighet att låta AUX-utgången väljas till att 
arbeta som överfallslarmsutgång. I det läget aktiveras  
AUX-reläet när man höjer den första siffran i koden och det  
vanliga dörreläet aktiveras samtidigt som ett larm kan  
sändas, exempelvis via en larmsändare.

Med 22CL kan du välj mellan 4- eller 6-siffrig passerkod.  
22CL är lätt att programmera från knappsatsen. Kodminnet 
är helt oberoende av spänning, vilket möjliggör matning via 
kopplingsur.

ASSA ABLOY 22CL

Kompakt kodlås med AUX
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ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden 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.se.openingsolutions@assaabloy.com 
www.assaabloyopeningsolutions.se

Indikeringar
• Programmeringsläge

• Programmering godkänd

• Programmering ej godkänd

• Felslagsblockering

• Olåst

• "Tangenttryck" 

Data
• Matningsspänning:    12-24 V AC/DC

• Maximal strömförbrukning:   22CL = 85 mA

• Utgång, spänning eller fri reläslutning: max 24 V/1A

Material
• Kapsling i polykarbonat

• Rostfria tryckknappar

• Gjuten bottenplatta samt kåpa
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Tillbehör
• RST 35/90 S556 163 035  E 58 762 88

Funktioner
• Sju 4- eller 6-siffriga koder 

• Kod 5 och 6 kan gemensamt blockeras  
via till exempel kopplingsur 

• Kod 7 kan tidsbegränsas från 1 till 9 dygn 

• AUX-relä utgång 

• En eller två dörrar (Valbart via DIP)

• Överfalslarmsfunktion (Valbart via DIP)

• Växlande relä till/från via kod 

• Felslagsblockering (Valbart via DIP)

• Automatisk nedbrytning av öppningstiden 

• Uppfyller kraven för IP54

• Låsbar kapsling 

• Belyst knappsats i en blå ton  
(På/Av via DIP)

Artikelnummer
• 22CL Silvergrå              S532 222 086

• 22CL Svart S532 222 084

CE-kontrollerad och godkänd 

Huvuddörr 
Med Öppnaknapp och 
dörrtidsnedbrytning

Slavdörr AUX

Huvuddörr 
Med Öppnaknapp 
och dörrtidsned-
brytning

Överfallsutgång 
Via AUX-relä
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ASSA ABLOY 22CL

Kompakt kodlås med AUX



ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions

Användningsområde
ASSA DA95 elektromekanisk slagdörrsautomatik är lämplig 
för de flesta inner- och ytterdörrar; både enkel- och pardörr. 
ASSA DA95 passar lika bra för bostadsanpassning, offentliga 
miljöer, där kraven på en tyst och driftsäker öppnare är stora, 
som i varuhus, skolor, hotell etc. med hög trafikintensitet och 
svåra driftförhållanden.

Funktion
•  DA9510 standardarm, karmdjup 110 mm

• DA9520 glidarm 

• ST arm för montage på gångjärnssidan  
karmdjup max 100 mm. Vänster och höger beslag

• DA8512 förlängd länkarm, karmdjup 235 mm

• DA9515 axelförlängare 20 mm,

• DA9516 axelförlängare 50 mm,

• DA9517 axelförlängare 70 mm

• EXU-SI tilläggskort, behövs vid inkoppling av elektriska 
lås ingår EXU-SA tilläggskort, behövs vid montage med 
säkerhetssensorer ingår 

• Mekanisk koordinator

Egenskaper
•  Max dörrbredd 1400 mm
• Automatikens höjd 70 mm
• Justerbar mekanisk fjäderspänning EN4-6 
• Max dörrvikt 250 kg
• Low/Full energy funktion
• Klarar EN16005
• Mekanisk dörrkoordinator
• Komplett med alla tilläggsmoduler EXU-SI och EXU-SA
• Power assist för lättare öppning
• Batteri back up, ca 300 öppningar
• Temperaturområden -20°C-+45°C
• Max öppningsvinkel 110°
• Öppethållandetid 1,5-30 sek
• Anslutningsspänning 230V 
 Strömförsörjning 24V
• Effektförbrukning max 300W
• Mått: längd 840 mm, höjd 70 mm och djup 175 mm
• Typgodkännande för branddörrar E30/EI30 SC1323-13
• Färger: Silver, vit, brun samt i NCS och RAL
• Kan anslutas till olika impulser i ASSAs sortiment

Dörrautomatik

ASSA DA95



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

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions
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Teknisk data
• Anslutningsspänning 230 V AC, 50 Hz

• Strömförsörjning 24 V DC

• Effektförbrukning max. 230 W

Tillbehör
• DA9510 standardarm, karmdjup 110 mm

• DA9520 glidarm 

• ST arm för montage på gångjärnssidan,  
karmdjup max 100 mm. Vänster och höger beslag

• DA8512 förlängd länkarm, karmdjup 235 mm

• DA9515 axelförlängare 20 mm,

• DA9516 axelförlängare 50 mm,

• DA9517 axelförlängare 70 mm

• EXU-SI tilläggskort, behövs vid inkoppling av  
elektriska lås ingår

• EXU-SA tilläggskort, behövs vid montage med  
säkerhetssensorer ingår

• Mekanisk koordinator

Impulsgivare
• DA8550 armbågskontakt plast, inomhus

• DA8558 armbågskontakt aluminium, inomhus  
och utomhus

• Dragkontakt DK

• Fotkontakt SKP, rostfritt utförande

• Box till fotkontakt SKP vid montage på väg  

• DA7052 radar, riktningskännande

• DA8555 säkerhetssensor 350 mm

• DA8556 säkerhetssensor 700 mm

Dörrautomatik

ASSA DA95
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DA9520 glidarm

DA8558 armbågkontakt  
aluminium

Fotkontakt SKP

DA8550 armbågkontakt  
plast

DA9510 standardarm
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