
ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions

Användningsområde
ASSA 179 är avsett för slagdörrar av modulutförande i  
utrymningsvägar där särskilda krav på panikutrymning ej 
föreligger. Låset öppnas med ett handgrepp, vilket innebär 
en säker utrymning. 

179-serien erbjuder ett flertal låshusvarianter vilket ger  
funktionslösningar för olika krav. Bland annat ges möjlighet 
till återinrymning i händelse av att den nödställde möter 
brand och rök i utrymningsvägen och måste återvända.

Egenskaper
Nödutrymningsbehör ASSA 179 är certifierat och CE-märkt 
enligt kraven i europastandard SS-EN 179 och Byggprodukt-
direktivet 89/106/EEG samt godkänt för montage i branddörr 
(gäller ej låshus 711-50) i högst klass E60/EI 60. 

Låshuset kan erhållas med mikrobrytare för indikering när 
utrymningshandtaget används samt även indikering för regel 
ute/inne alternativt förreglad fall.

Funktion
Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymnings- 
handtaget. Beroende på variant är återinrymning möjlig via 
utsidans trycke efter utrymning.

Låshusvarianterna kan användas med ASSAs elslutbleck 
alternativt STEP elslutbleck ur sortimentet för integrering  
i passersystemanläggning.

Behörig passage med nyckel är möjlig från både in- och 
utsida utan att larmindikeringen påverkas.

Utrymningshandtaget kan plomberas med sigilltråd.

För dörrar med mindre C-mått än 25 mm rekommenderas 
minst en 3 mm distansskylt 179.

ASSA 179A med 
låshus 710-50

ASSA 179B med 
låshus 711-50

ASSA 179B med 
låshus 732-50

CE-godkänd enligt  
SS-EN 179 and 89/106/EEG

710-50 711-50 721-50 722-50 732-50727-50

Nödutrymningsbeslag för moduldörrar

ASSA 179 utrymningsbeslag



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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in door opening solutions
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Urtagsmått för Connectlåshus med 50 mm dorndjup:
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