
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

ASSA Evolution 220-serien
Låshus

Användningsområde
Dubbelfallås. Låshus för ytter- och innerdörrar, entrédörrar 
till tekniska utrymmen etc.

Egenskaper
•	 Dorndjupsutförande;	70,	50	eller	35	mm
•	 Med	cylinder-	förreglings-	och	tryckesfall.
•	 Automatisk	förregling	av	cylinderfallen	vid	14	mm	 
 utlåsning och intryckt  förreglingsfall
•	 Kan	erhållas	med	inbyggd	mikrobrytare
•	 Uppställningsbar	cylinderfall
•	 Vändbara	fallar	för	alternativ	dörrhängning
•	 Tryckesfall	av	härdat	stål	för	brandklassade	dörrar
•	 Kan	kombineras	med	elektriska	slutbleck
•	 Samtliga	lås	i	220-serien	är	CE-certifierade
•	 Används	tillsammans	med	ASSA	slutbleck	1264-1,	8

Funktion 
•	 Cylinder-	förreglings-	och	tryckesfall	dras	in	med	nyckel		
 eller vred
•	 Tryckesfallen	dras	in	med	trycke

Uppställningsmekanismen	är	placerad	i	stolpen	med	 
följande	funktioner:

-	 220	Cylinderfallen	ställs	upp	med	uppställningsknapp
-	 221	Cylinderfallen	ställs	upp	med	uppställningsnyckel
-	 222	Cylinderfallen	ej	uppställningsbar
-	 223	Cylinderfallen	ställs	upp	med	uppställningsknapp		
	 	 försedd	med	spärrskruv,	uppställningen	kan	fixeras	i		
	 	 läge	uppställt	/	ej	uppställt
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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	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 Evolution 220-serien
Låshus
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Entré- och innerdörrar
Låsenheter	för	entré-	och	innerdörrar	där	kraven	på	intrångs-
skydd	är	underordnade	funktionen.

Låsenhet för ytter-  
och innerdörrar,
entrédörrar, tekniska
utrymmen etc.

ASSA 
220-50	
220-70
220-35

Nyckelrörelsen	90°	
upphäver	förreglingen	
och drar in fall i lås- 
huset.	Trycket	drar	in	
tryckesfallen.

Vredrörelsen	90°	upphäver	
förreglingen och drar in fall 
i	låshuset.	Trycket	drar	in	
tryckesfallen.	Cylinderfallen	
ställs	upp	med	upp- 
ställningsknapp.

Låsenhet              Användningsområde               Funktion cylindersida                   Funktion insida

Låsenhet för ytter- 
och innerdörrar, entré-
dörrar, branddörrar,  
tekniska utrymmen etc.

ASSA 
221-50	
221-70
221-35

Nyckelrörelsen	90°	
upphäver	förreglingen	
och drar in fall i lås- 
huset.	Trycket	drar	in	
tryckesfallen. 

Vredrörelsen	90°	upphäver	
förreglingen och drar in fall 
i	låshuset.	Trycket	drar	in	
tryckesfallen.	Cylinderfallen	
ställs	upp	med	upp- 
ställningsnyckel.	211-50

	220-50

Låsenhet för ytter- 
och innerdörrar, entré-
dörrar, branddörrar,  
tekniska utrymmen etc.

ASSA 
222-50	
222-70
222-35

Nyckelrörelsen	90°	
upphäver	förreglingen	
och drar in fall i lås- 
huset.	Trycket	drar	in	
tryckesfallen. 

Vredrörelsen	90°	upphäver	
förreglingen och drar in fall 
i	låshuset.	Trycket	drar	in	
tryckesfallen.	Cylinderfallen	
ej	uppställningsbar.

	222-50

Låsenhet för ytter- 
och innerdörrar, entré-
dörrar, branddörrar, 
tekniska utrymmen etc.

ASSA 
223-50	
223-70
223-35

Nyckelrörelsen	90°	
upphäver	förreglingen	
och drar in fall i lås- 
huset.	Trycket	drar	in	
tryckesfallen.

Vredrörelsen	90°	upphäver	
förreglingen och drar in fall 
i	låshuset.	Trycket	drar	in	
tryckesfallen.	Cylinderfallen	
ställs	upp	med	uppstälnings-
knapp	som	kan	 fixeras	
med en skruv för alternativ 
funktion. 

	223-50


