
Reglar och lås för portar och grindar

J 194

Regel 
ASSA 280 och 280L

280
280L

Används för sidhängd port som skall manövreras 
från båda sidor och vara låsbar från yttersidan.

Tillbehör
Gripkolv ASSA 564, J 196. Sidkolv 
ASSA 244, sida J 196. Stångbygel 
ASSA 354/13, sida J 193, 2 st ingår 
i lås husets förpackning. Slutbleck 
ASSA 351/13, sida J 197, 1 st ingår 
i lås husets förpackning. Alternativa 
slutbleck, sida J 197. Oval cylinder av 
standardtyp.

Vid beställning uppge:
1 Lagerlängd, eller för måttbeställd: 

regelns totala längd (monterad och 
i öppet läge), samt handtagshöjd 
(från underkant stång till centrum 
handtagsroddare).

2. När måttbeställd regel skall ha 
enbart sidkolvar: mått A och B enligt 
bild, sida J 196. 

3. Om dörren är höger-eller vänster-
hängd.

4. Tillbehör.
Om ej annat beställs levereras måttill-
verkad regel med stångbearbetning lika 
beskrivning för lagerlängder.
För inåtgående port levereras dock 
obockad uppstång.

Skruv
För låshus och stångbygel 
nr 9 (4,5 mm) TKX/DIN 7996.
För gripkolv och sidkolv
nr 12 (5,5 mm) TKX/DIN 7996.
För slutbleck 351 
nr 9 (4,5 mm) TFX/DIN 7997.
För slutbleck 353 
nr 10 (5,0 mm) TKX/DIN 7996.

Funktion
Med spärrvredet i vertikalt läge är 
regeln självlåsande vid stängning.
Upplåsning sker:
från yttersidan med nyckel
från innersidan genom att spärrvredet 
ställs i horisontellt läge.
ASSA 280L, låsbart båda sidor. Med 
nyckel urtagen på cylindersida, själv-
låsande vid stängning.

Egenskaper
Tvåpunktsstängning som kan kom-
pletteras med en eller flera sidkolvar 
ASSA 244, sida G6. Handtaget har  
markerade stopplägen vid såväl öppen 
som stängd. Regeln är låsbar med oval 
cylinder av standardtyp. Slaglängden är 
28 mm för varje regelstång.

Konstruktion
a) Innerlåshus.
b)  Ytterhandtag.
c) Regelstänger, 13 mm fyrkant.
d) Stångbyglar.
e) Handtagssprint.
f) Cylinderbygel med skruv.
g) Skruv för ytterhandtag.

Material
Innerhandtag och spärrvred av zamak. 
Kåpa av lackerad aluminium. Rod-
dare av zinkaluminium. Ytterhandtag 
av förkromad mässing. Övriga delar av 
förzinkat stål.

Montering
Utanpåliggande. Monteringsanvisning 
medföljer låshusets förpackning.

Lagerlängder
2100, 2500, 3000 mm. Handtagshöjd 
1100 mm. Måtten avser monterad 
regel i öppet läge.

Uppstångens totala längd: 939 mm 
(ASSA 0723 3093), 1339 mm (ASSA 
0723 3133), 1839 mm (ASSA 0723 
3183).
Nedstångens totala längd: 1064 mm 
(ASSA 0722 3106). 
Uppstångens ända fasad och bockad 
7 mm. Nedstångens ända svarvad och 
bockad 7 mm.

Ytterhandtag 664
(levereras utan cylinder)
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