
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

ASSA d12 1300-serien

Användningsområde

ASSA d12 är en patenterad cylinderserie för högfrekvent 
användning inom privatbostad, föreningsliv, näringsverk-
samhet med mera. Rekommenderas till låsning av alla typer 
dörrar inom dessa verksamheter ASSA d12 1300 serien 
har inget skydd mot obehörig kopiering av nycklar, önskas 
kopieringsskydd se 1200 serien. Inom cylinderserien är det 
möjligt kombinera två olika säkerhetsnivåer för att uppnå 
mest kostnadseffektiva säkerhetslösning.

Egenskaper

•  Uppfyller fordringar enligt SS 3522, klass 3/EN1303  
grade 6, grade 2.

•  Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet.

•  Angreppsskyddad.

•  Dyrk- och manipulationsskyddad.

•  Stiftcylinder med 6 spärrelement.

•  Kombineras med ASSAs hänglåssortiment.

Funktion

•  ASSA d12 cylindern är utvecklad för att ge skydd mot 
fysiskt angrepp, dyrkning och manipulation.

•  För kontrollerat tillträde.

•  För högfrekvent användning.

•  För in- och utomhusklimat.

•  Kan kombineras med ASSA d12 0300 serie där krav på 
godkänd låsenhet inte ställs.



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 d12 1300-serien
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Sortiment 

Oval cylinder

1301 Enkelcylinder
1302 Dubbelcylinder
1303 Enkelcylinder, insida 
1307 Enkelcylinder med lång medbringare
1308 Dubbelcylinder med lång medbringare
1309 Cylinder för spanjolett, insida med lång medbringare

Rund cylinder

1311 Enkelcylinder
1312 Dubbelcylinder
1313 Enkelcylinder, insida

Hänglås, ASSA Grön

13240 8 mm stålbygel, självlåsande 
13241 8 mm stålbygel
13246 10 mm stålbygel
13247 10 mm stålbygel, 51 mm

Hänglås, ASSA Blå

13341 10 mm stålbygel

Hänglås, ASSA Röd

13441 13 mm stålbygel

 

Oval cylinderform

1301 1303 1302

 Oval cylinderform

1307 1309 1308

Rund cylinderform

1311 1313 1312

Hänglås

ASSA Grön ASSA Blå ASSA Röd

Cylinderformer

Så här monterar du:

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.

Rund cylinderform

Oval cylinderform

Yttermått
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