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Assa AB jako producent zamków i systemów zabezpieczeñ dzia³a na
ca³ym �wiatowym rynku budownictwa. Wymagania rynków lokalnych
oraz wci¹¿ nowe regulacje prawne powoduj¹ konieczno�æ ci¹g³ego
dostosowywania naszych dzia³añ do zmieniaj¹cego siê �wiata.

Produkty Assa s¹ znane i cenione przez architektów i inwestorów na
ca³ym �wiecie za ich wysok¹ jako�æ i ciekawe wzornictwo.

Jako�æ

Wszystkie nasz produkty cechuje bardzo wysoka jako�æ potwierdzona
Certyfikatem ISO 9001.

Bezpieczeñstwo i estetyka

Inwestowanie w  technologiê, funkcjonalno�æ i jako�æ wykonania w
oczywisty sposób przek³ada siê na warto�ci zwi¹zane z jako�ci¹
zabezpieczeñ.

Wzornictwo

Dba³o�æ o estetyczny i funkcjonalny wizerunek produktu sprawia, ¿e
proponowane wzory i rozwi¹zania s¹ eleganckie i przyjazne zarówno  dla
cz³owieka jak i �rodowiska.

Assa - Klucz do Twojego
     bezpieczeñstwa
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Zamki Assa - zasady modu³u
Konstrukcja zamków modu³owych odzwierciedla
najwa¿niejsze dla u¿ytkownika  zasady jako�ci,
bezpieczeñstwa i funkcjonalno�ci.
Zasada modu³owo�ci zamków umo¿liwia ich
wymianê w przypadku zmiany funkcji drzwi, bez
konieczno�ci zmiany otworowania.

W naszej ofercie s¹ zamki zatrzaskowe i ryglowe,
klamkowe i bezklamkowe, a tak¿e
szeroka gama zamków
spe³niaj¹cych funkcje
ewakuacyjne i przeciwpaniczne.
Przyjêcie przez producenta
zasady modu³u jest
rozwi¹zaniem niezwykle
wygodnym i praktycznym tak¿e
w przypadku producentów drzwi.
Powtarzalno�æ podstawowych
wymiarów pozwala na minimalizacjê
kosztów w przypadku
konieczno�ci reorganizacji czy rozbudowy
obiektu.

Wszystkie podstawowe typy zamków modu³owych
posiadaj¹ polskie atesty klasy C.
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Zamek ASSA 565
zobacz strona 18.

W³a�ciwo�ci zamków modu³owych

� Wiêkszo�æ zamków jest dostêpna w wymiarach
50 i 70 mm (odleg³o�æ od czo³a do osi klamki).

� Wewnêtrzna konstrukcja cylindrów i kaset
zamków do minimum ogranicza mo¿liwo�æ ich
mechanicznego zniszczenia.

� Powtarzalno�æ wymiarów kaset i akcesoriów
(szyldy, klamki itp.) daje mo¿liwo�æ dowolnego
stosowania i wymiany zamków w zale¿no�ci od
potrzeb klienta.

� Bardzo szeroka gama ró¿norodnych funkcji

zamków daje du¿¹ swobodê w ich
zastosowaniu bez konieczno�ci zmiany
otworowania drzwi.

� Wzmocniona konstrukcja blachy czo³owej zamka.
� Wszystkie czê�ci zamka wykonane s¹ ze stali,

ich wewnêtrzna konstrukcja uniemo¿liwia
manipulowanie przy zamku.

� Rygle i falki wykonane s¹ z utwardzanej stali
odpornej na �cieranie.

� Zamki modu³owe mog¹ byæ montowane w
drzwiach przeciwpo¿arowych o odporno�ci
ogniowej do 4 godzin.

� Wiêkszo�æ zamków modu³owych jest tak¿e
dostêpna w wersji z  mikroprze³¹cznikiem.
Rozwi¹zanie to, w po³¹czeniu z systemem
kontroli dostêpu, daje mo¿liwo�æ pe³nej kontroli
zamka.

� Wszystkie podstawowe zamki modu³owe maj¹
polskie atesty klasy C.
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Zamki standardowe

Zamek Assa 5584,
zobacz strona 23.

Zamek Assa 565,
zobacz strona 16.

Zastosowanie
Zamki standardowe Assa s¹ zamkami
najbardziej popularnymi i najczê�ciej
stosowanymi, pocz¹wszy od budynków
rz¹dowych i banków poprzez u¿ytkowników
indywidualnych po kompleksy
handlowo-biurowe.

Zastosowanie
Zamki wzmocnione HD, podobnie jak zamki
standardowe spe³niaj¹ wszystkie warunki
uniwersalno�ci i funkcjonalno�ci. Przeznaczone
s¹ do montowania w ciê¿kich, czêsto
u¿ywanych drzwiach. Zamki te polecane s¹
równie¿ do instalacji w miejscach, gdzie
wystêpuj¹ trudne warunki zewnêtrzne (du¿a
wilgotno�æ, zanieczyszczenie �rodowiska itp.)

Zamki wzmocnione HD

Funkcje
Zamki posiadaj¹ w sumie 20 ró¿nych
funkcji. Ze wzglêdu na  modu³owo�æ kaset i
okuæ s¹ bardzo wygodne i umo¿liwiaj¹
szybk¹ zmianê funkcji przy zachowaniu
istniej¹cego otworowania drzwi.

Szczególnie wskazane jest ich stosowanie
w szko³ach, zak³adach produkuj¹cych
¿ywno�æ,  zak³adach chemicznych itp.

Funkcje
Wszystkie kasety maj¹ budowê modu³ow¹.
Blacha czo³owa wykonana jest ze stali
nierdzewnej. Rygle i falki zatrzaskowe
wykonane s¹ z utwardzanej, odpornej na
�cieranie stali. W wersji zamków
klamkowych zastosowano tak¿e dodatkowo
wzmocnion¹ sprê¿ynê klamki.
Wiêkszo�æ funkcji wystêpuj¹cych w
zamkach standardowych, wystêpuje tak¿e
w wersji wzmocnionej HD.
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Zamki ewakuacyjne

Zamki z mikroprze³¹cznikiem

Zastosowanie
Zamki ewakuacyjne polecane s¹
szczególnie ze wzglêdu na wygodê i
mo¿liwo�æ szybkiego opuszczenia
pomieszczenia.

W grupie zamków modu³owych wiêkszo�æ
zamków mo¿e byæ wyposa¿ona w
mikroprze³¹cznik. Zastosowanie
mikroprze³¹cznika daje pe³n¹ kontrolê
zamka z mo¿liwo�ci¹ pod³¹czenia do
systemu kontroli dostêpu, przez co znacznie
podnosi poziom bezpieczeñstwa.

Funkcje
Zastosowanie dzielonego gniazda klamki
powoduje, ¿e zamek ma dwie ró¿ne funkcje:
wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹. Szczególnie istotna
jest funkcja wewnêtrzna - umo¿liwia ona
otworzenie drzwi poprzez naci�niêcie klamki,
nawet wtedy gdy drzwi od strony zewnêtrznej
zosta³y zamkniête na klucz.

Zamek Assa 504,
zobacz strona 28.

Zamek Assa 7787,
zobacz strona 13.

7



8

Zamki wielopunktowe

Zamek Assa 2000MP
Wielopunktowy.

Zastosowanie
Zamki wielopunktowe generalnie stosowane s¹
w drzwiach domów i mieszkañ prywatnych.
Dwie zapadki hakowe wspó³pracuj¹ce
z zamkiem centralnym  zapewniaj¹ dodatkowe
zabezpieczenie drzwi przed w³amaniem,
nawet w przypadku drzwi drewnianych.

Funkcje
Zamki wielopunktowe posiadaj¹ trzy  bolce,
przy czym górny i dolny bolec hakowy
jest uruchamiany poprzez podniesienie klamki
do góry. Zamek centralny zamykany jest kluczem,
przez co blokowana jest funkcja klamki w pozycji
zamkniêtej.

Zamki wielopunktowe mog¹ wystêpowaæ równie¿
w wersji z mikroprze³¹cznikiem.
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Oznaczenie symboli
Zamek zgodny ze standardem szwedzkim   SS3522 -
klasa 2

Zamek zgodny ze standardem szwedzkim  SS3522 -
klasa 3

Zamek zgodny z norm¹ brytyjsk¹ BS 3621

Dostêpny w wymiarze 50 mm (odleg³o�æ od
czo³a zamka do osi klamki)

Mo¿e byæ u¿ywany z cylindrem ASSA okr¹g³ym

Mo¿e byæ u¿ywany z cylindrem ASSA owalnym

Mo¿e byæ wyposa¿ony w microswitch

Assa Heavy Duty

Assa Standard

Zamek zalecany do drzwi ewakuacyjnych

Przystosowany do wspó³pracy  z ryglem
elektromagnetycznym

Dostêpny w wymiarze 70 mm (odleg³o�æ od
czo³a zamka do osi klamki)

Zamek zalecany do drzwi przeciwpo¿arowych

9
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Terminologia

Os³ona cylindra
zewnêtrzna

Cylinder
zewnêtrzny

Przed³u¿ka

Blacha czo³owa zamka

Stalowa falka
zatrzaskowa

Stalowy rygiel
kasety zamka

Cylinder
wewnêtrzny

Kaseta
zamka

Os³ona cylindra
wewnêtrzna�ruby monta¿owe

cylindra

�ruby monta¿owe
os³on

Klucz

Klamka

Trzpieñ
klamki

Otwór klamkowy
8/8mm

Krzy¿ak z
blaszk¹ i
�rubami

Pokrêt³o
(motylek)
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Czê�ci zamków

Standard
Rygiel 21mm
Wymienna blacha czo³owa
Wzmocnienie blachy czo³owej
Falka zatrzaskowa 14mm
Falka odwracalna (zamek
lewy-prawy)

       Otwory do monta¿u cylindra
       i szyldów os³onowych

Otwory do monta¿u klamek
        Heavy Duty

Heavy Duty
Chromowany rygiel kasety
Blacha czo³owa ze stali
nierdzewnej
Chromowana falka
Wzmocniony element pracy
trzpienia klamki

Classic
Rygiel ze stali hartowanej
Blacha czo³owa ze stali
Falka ze stali hartowanej
Standardowy element pracy
trzpienia klamki

1
2
3
4
5

6

12
13
14
15

7

8
9

10
11

2

3

13

1

4

5

7

12

14

15

6

8

9

10

11

11
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Assa 587

Zastosowanie
Wewnêtrzna konstrukcja zamka hakowego
gwarantuje bardzo wysok¹ odporno�æ na w³amanie.
Zamek zalecany jest do drzwi zewnêtrznych oraz
wewnêtrznych; wszêdzie tam gdzie wymagany jest
podwy¿szony stopieñ zabezpieczenia - pracownie
komputerowe,  magazyny, archiwa itp. Zamek 587
mo¿e  byæ tak¿e montowany w drzwiach
przej�ciowych i przesuwnych jako zamek �nocny�.

W³a�ciwo�ci

� Trójdzielny rygiel hakowy wysuwa siê z kasety
zamka po obrócenia klucza o 85 stopni.

� Mo¿liwo�æ wyjêcia klucza w pozycji otwartej i
zamkniêtej.

� Falka klamkowa zatrzaskowa.

� Wymiar kasety tylko 50 mm.

� Zamek dostêpny w wersjach z cylindrem

  podwójnym lub pojedynczym z pokrêt³em.

� Cylinder i szyldy os³onowe skrêcane �rubami
przez kasetê zamka.

Blacha o�cie¿nicowa

od zewn¹trz

Klucz otwiera rygiel
hakowy, klamka
cofa falkê
zatrzaskow¹.

od wewn¹trz

Klucz otwiera
rygiel hakowy,
klamka cofa falkê
zatrzaskow¹.

Funkcje

Szyldy os³onowe: nr kat. 256 - od zewn¹trz  rozeta, od
wewn¹trz pokrêt³o.
W komplecie zestaw �rub do monta¿u.

Cylinder jednostronny i pokrêt³o

Uwaga: blachy zamawiane oddzielnie.
Wiêcej informacji na str. 34

Zamek hakowy klamkowy

1887

od zewn¹trz

Klucz otwiera rygiel
hakowy, klamka
cofa falkê
zatrzaskow¹.

od wewn¹trz

Klucz otwiera
rygiel hakowy,
klamka cofa falkê
zatrzaskow¹.

Szyldy os³onowe: nr kat. 18256 - z obu stron rozety.
W komplecie zestaw �rub do monta¿u.

Cylinder dwustronny



13

Assa 7787

Zastosowanie
Zalecany do stosowania w drzwiach zewnêtrznych
wej�ciowych do sklepów, magazynów, domów,
mieszkañ itp.
Wersja wzmocniona zamka polecana jest
szczególnie do szpitali, szkó³  i innych miejsc
u¿yteczno�ci publicznej.

Blacha o�cie¿nicowa

W³a�ciwo�ci

� Hartowany trójdzielny hak stalowy wysuwa siê z
zamka po obróceniu klucza o 360 stopni.

� Mo¿liwo�æ wyjêcia klucza w pozycji otwartej i
zamkniêtej.

� Falka klamkowa zatrzaskowa.

� Dostêpny tylko z kaset¹ 50 mm .

� Zamek mo¿e byæ wyposa¿ony w cylinder jedno lub
dwustronny.

� Cylinder, szyldy os³onowe  i klamki skrêcane
�rubami poprzez kasetê zamka. Funkcje

Uwaga: blachy zamawiane oddzielnie.
Wiêcej informacji na str. 34.

Zamek hakowy klamkowy
o wzmocnionej konstrukcji

1887

od zewn¹trz

Klucz otwiera rygiel
hakowy, klamka
cofa falkê
zatrzaskow¹.

od wewn¹trz

Klucz otwiera
rygiel hakowy,
klamka cofa falkê
zatrzaskow¹.

Cylinder dwustronny

Szyldy os³onowe: nr kat. 18256 - z obu stron rozety.
W komplecie zestaw �rub do monta¿u.
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Assa 2587

Zastosowanie
Przeznaczony do montowania w drzwiach
rozsuwanych lub wahad³owych, furtek, bram
itp. Mo¿e byæ stosowany jako zamek dodatkowy.

W³a�ciwo�ci

� Utwardzany trójdzielny rygiel hakowy wysuwa siê z
kasety zamka po obróceniu klucza o 90 stopni.

� Wymiary kasety tylko 50 mm.

� Zamek mo¿e byæ wyposa¿ony w cylinder jedno lub
dwustronny.

� Cylinder, szyldy os³onowe i klamki skrêcane
�rubami przez kasetê zamka.

Blacha o�cie¿nicowa

Funkcje

od zewn¹trz

Klucz otwiera hak.

od wewn¹trz

Pokrêt³o otwiera
hak.

Szyldy os³onowe: nr kat. 256 - od zewn¹trz rozety, od
wewn¹trz pokrêt³o. W komplecie zestaw �rub do monta¿u.

Cylinder jednostronny i pokrêt³o
od zewn¹trz

Klucz otwiera hak.

od wewn¹trz

Klucz otwiera
hak.

Cylinder dwustronny

Szyldy os³onowe: nr kat.18256 - z obu stron rozety.
 W komplecie zestaw �rub do monta¿u.

Uwaga: blachy zamawiane oddzielnie.
Wiêcej informacji na str. 34.

Zamek hakowy bezklamkowy

1887
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Assa 9787

Zastosowanie
Przeznaczony do drzwi rozsuwanych, wahad³owych,
furtek bram itp. mo¿e byæ stosowany jako zamek
dodatkowy.

Blacha o�cie¿nicowa

W³a�ciwo�ci

� Hartowany trójdzielny rygiel hakowy wysuwa siê z
kasety po obróceniu klucza o 360 stopni.

� Mo¿liwo�æ wyjêcia klucza  w pozycji otwartej i
zamkniêtej.

� Wymiary kasety tylko 50 mm.

� Zamek dostêpny w wersji z cylindrem jedno lub
dwustronnym.

� Cylinder, szyldy i klamki skrêcane �rubami przez
kasetê zamka.

Funkcje

Uwaga: blachy zamawiane oddzielnie.
Wiêcej informacji na str. 34.

Zamek hakowy bezklamkowy
o wzmocnionej konstrukcji

1887

od zewn¹trz

Klucz otwiera hak.

od wewn¹trz

Klucz otwiera
hak.

Cylinder dwustronny

Szyldy os³onowe cylindra: nr kat.18256 - z obu stron
rozety.   W komplecie zestaw �rub do monta¿u.
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Assa 565

Zastosowanie
Uniwersalny zamek przeznaczony do wiêkszo�ci drzwi
funkcjonuj¹cych w budynkach - biura, pomieszczenia
gospodarcze, toalety, wyj�cia na taras itp.

W³a�ciwo�ci

� Trójdzielny rygiel ze stali hartowanej zamyka siê po
przekrêceniu klucza o 90 stopni.

� Mo¿liwo�æ wyjêcia klucza w pozycji otwartej i
zamkniêtej.

� Wzmocniona konstrukcja pozwala na stosowanie
zamka w drzwiach nara¿onych na ci¹g³¹ i
intensywn¹ eksploatacjê

� Wymiary kasety 50 i 70 mm.

� Zamek dostêpny w wersjach  z cylindrem jedno i
dwustronnym.

� Cylinder, szyldy i klamki skrêcane przez zamek.

Blacha o�cie¿nicowa

Uwaga: blachy
zamawiane oddzielnie.
Wiêcej informacji na
stronie 34-35.

Zamek klamkowy ryglowy

1887

2800
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od zewn¹trz

Klucz otwiera rygiel
i cofa zatrzask,
klamka cofa
zatrzask.

od wewn¹trz

Pokrêt³o otwiera
rygiel i cofa
zatrzask, klamka
cofa zatrzask.

Funkcje

Jednostronny cylinder i pokrêt³o (F02)

Szyldy os³onowe: nr kat. 256 - od zewn¹trz rozeta, od
wewn¹trz pokrêt³o.
W komplecie zestaw �rub do monta¿u.

od zewn¹trz

Klucz otwiera
rygiel, klamka cofa
zatrzask.

od wewn¹trz

Klucz otwiera
rygiel, klamka
cofa zatrzask.

Dwustronny cylinder (F14)

Szyldy os³onowe: nr kat. 18256 - z obu stron rozety.
 W komplecie zestaw �rub do monta¿u.

od zewn¹trz

Zewnêtrzna rozeta
ze wska�nikiem,
klamka cofa zatrzask
Mo¿liwo�æ
awaryjnego otwarcia
np. �rubokrêtem.

od wewn¹trz

Pokrêt³o otwiera
rygiel i cofa
zatrzask, klamka
cofa zatrzask.

Kabiny toaletowe

Szyldy os³onowe: nr katal.265 - od zewn¹trz rozeta z
czerwonym wska�nikiem, od wewn¹trz pokrêt³o.
W komplecie zestaw �rub do monta¿u.

od zewn¹trz

Nie ma ¿adnych
funkcji
zewnêtrznych.

od wewn¹trz

Klucz otwiera
rygiel i cofa
zatrzask, klamka
cofa zatrzask.

Wyj�cia na taras

Szyldy os³onowe: nr kal. 2256 - od zewn¹trz za�lepka,
od wewn¹trz rozeta.
W komplecie zestaw �rub do monta¿u.

od zewn¹trz

Klucz otwiera rygiel
i cofa zatrzask,
klamka cofa
zatrzask.

od wewn¹trz

Pokrêt³o otwiera
rygiel i cofa
zatrzask, klamka
cofa zatrzask.

Drzwi wej�ciowe do toalet

Szyldy os³onowe: nr kat.. 2356 - od zewn¹trz rozeta, od
wewn¹trz za�lepka.
W komplecie zestaw �rub do monta¿u.

od zewn¹trz

Klamka cofa
zatrzask.
Mo¿liwo�æ
awaryjnego
otwarcia drzwi.

od wewn¹trz

Klamka otwiera
rygiel i cofa
zatrzask
Otwarcie zamka
nastêpuje poprzez
podniesienie klamki
do góry o 45st.

Toalety dla inwalidów

Szyldy os³onowe: nr kat. 9565T - od zewn¹trz za�lepka z
czerwonym wska�nikiem, od wewn¹trz za�lepka i klamka.
W komplecie zestaw �rub do monta¿u.
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Assa 8765

Zastosowanie
Przeznaczony do obiektów wymagaj¹cych
podwy¿szonej ochrony.
Zamek polecany do sklepów, zewnêtrznych drzwi
wej�ciowych, obiektów przemys³owych itp.
Zamki przystosowane do ci¹g³ej i intensywnej
eksploatacji mog¹ byæ tak¿e stosowane w
szpitalach, szko³ach i instytucjach publicznych.

Blacha o�cie¿nicowa

W³a�ciwo�ci

� Wzmocniona konstrukcja zamka.

� Trójdzielny rygiel z utwardzanej stali zamyka siê po
przekrêceniu klucza o 360 stopni.

� Mo¿liwo�æ wyjêcia klucza w pozycji otwartej i
zamkniêtej.

� Wymiary kasety 50 i 70 mm.

� Zamek dostêpny w wersjach z cylindrem
dwustronnym lub jednostronnym.

� Cylinder, szyldy os³onowe i klamki skrêcane
�rubami przez kasetê zamka.

� Wzmocniona konstrukcja dostosowana do ci¹g³ej
i intensywnej eksploatacji.

� Rygiel i zatrzask s¹ dodatkowo chromowane.

od zewn¹trz

Klucz otwiera
rygiel, klamka cofa
zatrzask.

od wewn¹trz

Klucz otwiera
rygiel, klamka
cofa zatrzask.

Funkcje

Cylinder dwustronny

Szyldy os³onowe: nr kat. 18256 - z obu stron rozety.
W komplecie zestaw �rub do monta¿u.

Uwaga: blacha zamawiana oddzielnie.
Wiêcej informacji na str.34.

Zamek ryglowy o wzmocnionej
konstrukcji

1887
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2000

Assa 2000

Zastosowanie
Zamek przeznaczony g³ównie do prywatnych domów,
willi, apartamentów. Wyposa¿ony w podwójny cylinder
oraz dodatkowo w pokrêt³o.

Blacha o�cie¿nicowa

W³a�ciwo�ci

� Wzmocniona konstrukcja zamka.

� Trójdzielny rygiel z utwardzonej stali wysuwa siê z
kasety po obróceniu klucza 360 stopni.

� Mo¿liwo�æ wyjêcia klucza w pozycji otwartej i
zamkniêtej.

� Wymiary kasety 50 i 70 mm.

� Zamek dostêpny z cylindrem podwójnym i
motylkiem od strony wewnêtrznej.

� Szyldy i klamki skrêcane przez zamek.

� Wzmocniona konstrukcja zamka dostosowana do
ci¹g³ej i intensywnej eksploatacji.

� Rygiel i zatrzask s¹ dodatkowo chromowane.

"Powrót"
Otwarcie zamka za
pomoc¹ klucza.
Pokrêt³o jest
ponownie
uruchomiony.

Funkcje

od zewn¹trz

Klucz otwiera
rygiel, klamka
cofa
zatrzask.

od wewn¹trz

Wariant 1:
Pokrêt³o lub klucz otwiera
rygiel klamka cofa
zatrzask.

Wariant 2:
Tylko klucz otwiera rygiel,
klamka cofa

"W domu"
Zamykanie  i
otwieranie za
pomoc¹ pokrêt³a.

"Wyj�cie"
Prze³¹cznik w blasze
czo³owej przesun¹æ w
dó³. Pokrêt³o
przestaje dzia³aæ.
Otwarcie zamka tylko
za pomoc¹ klucza.

Uwaga: blachy zamawiane oddzielnie.
Wiêcej informacji na stronie 34.

Zamek ryglowo klamkowy o wzmocnionej
konstrukcji

1887
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Assa 2588

Zastosowanie
Tzw. zamek "nocny". Stosowany g³ównie jako zamek
dodatkowy.
Przeznaczony do drzwi wej�ciowych, korytarzowych
lub wewnêtrznych wymagaj¹cych dodatkowego
zabezpieczenia.

W³a�ciwo�ci

� Trójdzielny rygiel ze stali utwardzanej otwierany jest
po obróceniu klucza o 90 stopni.

� Mo¿liwo�æ wyjêcia klucza w pozycji otwartej i
zamkniêtej.

� Wymiary kasety 50 i 70 mm.

� Dostêpny z cylindrem owalnym jednostronnym lub
dwustronnym.

� Szyldy, cylindry i klamki skrêcane przez kasetê
zamka.

Blacha o�cie¿nicowa

od zewn¹trz

Klucz otwiera rygiel

od wewn¹trz

Pokrêt³o otwiera
rygiel.

Funkcje

Cylinder jednostronny (F17)

Szyldy os³onowe: nr kat. 256 - rozeta od strony
zewnêtrznej, pokrêt³o od strony wewnêtrznej.
W komplecie zestaw �rub do monta¿u.

od zewn¹trz

Klucz otwiera rygiel

od wewn¹trz

Klucz otwiera
rygiel.

Cylinder dwustronny (F16)

Szyldy os³onowe: nr kat. 18256 - z obu stron rozety.
W komplecie zestaw �rub do monta¿u.

Uwaga: blachy zamawiane
oddzielnie.
Wiêcej informacji na stronie
34-35.

Zamek ryglowy bezklamkowy

1887

2800
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Assa 9788

Zastosowanie
Przeznaczony do ciê¿kich drzwi zewnêtrznych
oraz do drzwi czêsto u¿ywanych.
Stosowany g³ównie jako zamek dodatkowy.

Blacha o�cie¿nicowa

W³a�ciwo�ci

� Trójdzielny rygiel ze stali utwardzanej otwierany jest
przez obrót klucz o 360 stopni.

� Mo¿liwo�æ wyjêcia klucza w pozycji otwartej i
zamkniêtej.

� Wymiary kasety 50 i 70 mm.

� Dostêpny z cylindrem owalnym jednostronnym lub
dwustronnym.

� Cylindry, szyldy i klamki skrêcane przez kasetê
zamka.

Funkcje

Uwaga: blachy zamawiane
oddzielnie.
Wiêcej informacji na stronie
34-35.

  Zamek ryglowy bezklamkowy
o wzmocnionej konstrukcji

1887

2800

od zewn¹trz

Klucz otwiera
rygiel.

od wewn¹trz

Klucz otwiera
rygiel.

Cylinder dwustronny (F16)

Szyldy os³onowe: nr kat. 18256 - z obu stron rozety.
W komplecie zestaw �rub do monta¿u.
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Assa 560, 562 and 1560

Zastosowanie
Zamki przeznaczone do drzwi zewnêtrznych i
wewnêtrznych.
Mog¹ byæ stosowane wszêdzie tam, gdzie konieczne
jest automatyczne zatrzaskiwanie drzwi. Zamki
dostosowane  s¹ do wspó³pracy z ryglami
elektromagnetycznymi, mog¹ byæ wiêc montowane
w drzwiach pracuj¹cych w systemie kontroli dostêpu.

W³a�ciwo�ci

� Falka górna cofana jest przez klucz po obróceniu
go o 90 stopni.

� Falka dolna cofana jest przez klamkê.

� Wci�niêcie górnej falki z jednoczesnym
przesuniêciem prze³¹cznika w doln¹ pozycjê
powoduje jej zablokowanie.

� Klucz mo¿e byæ wyjêty tylko w pozycji zamkniêtej .

� Wymiary kasety 50 i 70 mm.

� Zamek mo¿e byæ wyposa¿ony w cylinder owalny
jednostronny lub dwustronny.

� Cylindry, szyldy i klamki skrêcane s¹ przez kasetê
zamka.

Blacha o�cie¿nicowa

Uwaga: blachy zamawiane oddzielnie.
Wiêcej informacji na stronie 35

Assa 562
Blokada górnej falki.
Za pomoc¹ kluczyka
nastêpuje blokowanie
falki górnej, zamek dzia³a
tylko na klamkê.

Assa 1560
Nie ma mo¿liwo�ci zablokowania
górnej falki.

Zamki zatrzaskowe klamkowe

2800Szyldy os³onowe: nr kat. 256 - od zewn¹trz rozeta,
od wewn¹trz pokrêt³o.
W komplecie zestaw �rub do monta¿u.

Cylinder jednostronny
od zewn¹trz

Klucz cofa obie
falki, klamka cofa
falkê doln¹.

od wewn¹trz

Pokrêt³o cofa obie
falki, klamka cofa
falkê doln¹.

Funkcje
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Szyldy os³onowe: nr kat.. 256 - od zewn¹trz rozeta.
od wewn¹trz pokrêt³o.
W komplecie zestaw �rub do monta¿u.

Cylinder jednostronny

Assa 5584, 5585 and 6585

Zastosowanie
Zamki najczê�ciej stosowane jako zamki dodatkowe.
Przystosowane do wspó³pracy z ryglami
elektromagnetycznymi.

Blacha o�cie¿nicowa

W³a�ciwo�ci

� Zamek zamyka siê automatyczne.

� Prze³¹cznik w blasze czo³owej umo¿liwia
zablokowanie falki.

� Klucz mo¿e byæ wyjêty tylko w pozycji zamkniêtej.

� Wymiary kasety 50 i 70 mm.

� Zamek mo¿e byæ wyposa¿ony w cylinder owalny
jednostronny lub dwustronny.

� Szyldy, cylinder i klamki skrêcane przez kasetê
zamka.

Assa 5585
Blokada górnej falki.
Mo¿liwo�æ zablokowania
falki poprzez
przekrêcenie kluczyka.

Assa 6585
Nie ma mo¿liwo�ci zablokowania falki.

od zewn¹trz

Klucz cofa
zatrzask.

od wewn¹trz

Pokrêt³o cofa
zatrzask.

Funkcje

Uwaga: blachy zamawiane oddzielnie.
Wiêcej informacji na stronie 35

Zamki zatrzaskowe bezklamkowe

2800
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Szyldy os³onowe: nr kat. 18256 - z obu stron rozety.
Szyld ewakuacyjny: nr kat. 8061 - pokrêt³o umieszczone
w plastikowej os³onie.

Dwustronny cylinder + szyld ewakuacyjny

Assa 8560 and 8564

Zastosowanie
Zamek zamyka siê automatycznie. Otwarcie od strony
wewnêtrznej odbywa siê za pomoc¹ klucza lub pokrêt³a
po zerwaniu plomby.
Przeznaczony do drzwi wyj�ciowych oraz do drzwi
znajduj¹cych siê w tzw. ci¹gach ewakuacyjnych w
hotelach, szko³ach, szpitalach,
biurach itp.

Blacha o�cie¿nicowa

W³a�ciwo�ci

� Mo¿liwo�æ zastosowania zaplombowanego
pokrêt³a w miejscu klamki.

� Wymiary kasety 50 i 70 mm.

� Przystosowany do wspó³pracy z ryglem
elektromagnetycznym.

� Wystêpuje w wersji z mikroprze³¹cznikiem -
powiadomienie o nieuprawnionym otwarciu drzwi.

� Wystêpuje w wersji z mikroprze³¹cznikiem -
powiadomienie o nieuprawnionym otwarciu drzwi.

� Wyjêcie klucza tylko w pozycji zamkniêtej.

� Szyldy cylindry i klamki skrêcane przez zamek.

Assa 8564
Mo¿liwo�æ zablokowania
falki po przekrêceniu
kluczyka.

od zewn¹trz

Klucz cofa
zatrzask.

od wewn¹trz

Klucz cofa
zatrzask, po
zerwaniu plomby
pokrêt³o w
szyldzie
ewakuacyjnym
cofa zatrzask.

Funkcje

Wyj�cie ewakuacyjne
przy u¿yciu pokrêt³a

Uwaga : blachy zamawiane
oddzielnie.
Wiêcej informacji na stronie 35.

Zamki zatrzaskowe

2800
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Assa 8561 and 8562

Zastosowanie
Zamek z funkcj¹ automatycznego zatrzaskiwania,
przeznaczony do drzwi wyj�ciowych z funkcj¹
ewakuacyjn¹ w hotelach, szpitalach, szko³ach i
innych obiektach u¿yteczno�ci
publicznej.

W³a�ciwo�ci

� Funkcja zatrzasku powoduje automatyczne
zamkniêcie drzwi.

� Mo¿liwo�æ zastosowania zaplombowanego
motylka w miejscu klamki.

� Wymiary kasety 50 i 70 mm.

� Przystosowany do wspó³pracy z ryglem
elektromagnetycznym.

� Wystêpuje w wersji z mikroprze³¹cznikiem -
powiadomienie o nieuprawnionym otwarciu.

� Wyjêcie klucza  tylko w pozycji zamkniêtej.

� Szyldy, cylindry i klamki skrêcane przez zamek.

Assa 8562
Zamek posiada
funkcjê zablokowania
falki.
Po wci�niêciu falki do
�rodka zamka i
przekrêceniu kluczyka
zatrzask pozostaje w
pozycji otwartej.

Wyj�cie ewakuacyjne
przy u¿yciu klamki

Zamki zatrzaskowe

Szyldy os³onowe: nr kat. 18256 - z obu stron rozety.
Szyld ewakuacyjny: nr kat. 8061 - pokrêt³o umieszczone
w plastikowej os³onie.

Dwustronny cylinder + szyld ewakuacyjny
od zewn¹trz

Klucz cofa
zatrzask.

od wewn¹trz

Klucz cofa
zatrzask, po
zerwaniu plomby
pokrêt³o w
szyldzie
ewakuacyjnym
cofa zatrzask.

Funkcje

Blacha o�cie¿nicowa

Uwaga : blachy zamawiane
oddzielnie.
Wiêcej informacji na stronie 35.

2800



26

Assa 1520

Zastosowanie
Zamek przeznaczony do drzwi wyj�ciowych, z
mo¿liwo�ci¹ otwarcia od strony wewnêtrznej poprzez
naci�niêcie klamki. Zalecany do drzwi wej�ciowych
mieszkañ, pokoi hotelowych, biur i innych obiektów
u¿yteczno�ci publicznej oraz w tzw. ci¹gach
ewakuacyjnych.

W³a�ciwo�ci

� Trójdzielny rygiel z hartowanej stali cofa siê po
obróceniu klucza o 90 stopni.

� Zamkniêcie drzwi powoduje automatyczne
zamkniêcie zamka.

� Zamek wyposa¿ony jest w dzielone gniazdo klamki

� Klamka od strony zewnêtrznej cofa zatrzask, od
strony wewnêtrznej cofa rygiel i zatrzask.

� Wymiary kasety 50 i 70 mm.

� Szyldy cylindry i klamki skrêcane s¹ przez kasetê
zamka.

� Wzmocniona konstrukcja wewnêtrzna zamka
pozwala na stosowanie go w drzwiach   ciê¿kich
oraz w drzwiach nara¿onych na ci¹g³¹ i intensywn¹
eksploatacjê.

� Chromowana powierzchnia rygla i zatrzasku.

Blacha o�cie¿nicowa

Uwaga
W przypadku zamka 1520 nie ma mo¿liwo�ci zmiany
kierunku z lewego na prawy lub odwrotnie. Ze wzglêdu
na dzielone gniazdo i  odmienne funkcje wewnêtrzn¹ i
zewnêtrzn¹,
Przy dobieraniu zamka nale¿y okre�liæ czy drzwi s¹ lewe
czy prawe, a tak¿e czy otwieraj¹ siê do wewn¹trz czy na
zewn¹trz.

Kwadrat (szpindel) klamki
Do zamka 1520 stosowany jest specjalny dzielony
kwadrat (szpindel) klamki.
W przypadku szyldów ewakuacyjnych z kwadratami
zamontowanymi na sta³e, nale¿y je przyci¹æ na
odpowiedni¹ d³ugo�æ.

Uwaga - blachy zamawiane oddzielnie.
Wiêcej informacji na stronie 35.

LH in1 RH in2

LH out3

RH out4

D³ugo�æ
szpindla

dla drzwi         53 mm   805074
grubszych         63 mm   805077

Zamek klamkowy ryglowy
Wyj�cie ewakuacyjne

2800

dla standardowych  43 mm   805073
klamek
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Szyldy os³onowe: nr kat. 256 - od zewn¹trz rozeta, od
wewn¹trz pokrêt³o. W zestawie komplet �rub do monta¿u.

Szyldy os³onowe: nr kat. 256 - od zewn¹trz rozeta, od
wewn¹trz pokrêt³o. W zestawie komplet �rub do monta¿u.

Pojedynczy cylinder i pokrêt³o

Funkcja nieewakuacyjna - dzielony kwadrat

Funkcja ewakuacyjna - dzielony kwadrat

od zewn¹trz

Klucz cofa rygiel i
zatrzask. Klamka
cofa zatrzask.

od wewn¹trz

Pokrêt³o cofa
zatrzask i rygiel.
Klamka cofa i rygiel i
zatrzask.

Pojedynczy cylinder i pokrêt³o - pojedyncza klamka
od zewn¹trz

Klucz cofa rygiel i
zatrzask. Zatrzask
zamyka siê
automatycznie.

od wewn¹trz

Pokrêt³o cofa
zatrzask i rygiel.
Klamka cofa i rygiel
i zatrzask.

od zewn¹trz

Klucz cofa rygiel i
zatrzask. Zatrzask
zamyka siê
automatycznie.

od wewn¹trz

Pokrêt³o cofa
zatrzask i rygiel.
Klamka cofa tylkoi
zatrzask.

od zewn¹trz

Klucz cofa rygiel i
zatrzask. Klamka
cofa zatrzask.

od wewn¹trz

Pokrêt³o cofa
zatrzask i rygiel.
Klamka cofa i rygiel
i zatrzask.

od zewn¹trz

Klucz cofa rygiel i
zatrzask. Zatrzask
zamyka siê
automatycznie.

od wewn¹trz

Klucz cofa rygiel i
zatrzask. Pokrêt³o
szyldu
ewakuacyjnego
cofa rygiel i
zatrzask.

od zewn¹trz

Brak dostêpu.

od wewn¹trz

Klucz cofa rygiel i
zatrzask. Pokrêt³o
szyldu
ewakuacyjnego
cofa rygiel i
zatrzask.

od zewn¹trz

Klucz cofa rygiel i
zatrzask. Zatrzask
zamyka siê
automatycznie.

od wewn¹trz

Awaryjna klamka
�breakdome� dla
u¿ytkowników nie
posiadaj¹cych
klucza.

od zewn¹trz

Klucz cofa rygiel i
zatrzask. Klamka
cofa zatrzask.

od wewn¹trz

Klucz cofa rygiel i
zatrzask. Pokrêt³o
w szyldzie
ewakuacyjnym
cofa rygiel i
zatrzask.

od zewn¹trz

Klamka cofa tylko
zatrzask.

od wewn¹trz

Klucz cofa rygiel i
zatrzask. Pokrêt³o
w szyldzie
ewakuacyjnym
cofa rygiel i
zatrzask.

od zewn¹trz

Klucz cofa rygiel i
zatrzask. Klamka
cofa tylko zatrzask.

od wewn¹trz

Pokrêt³o
ewakuacyjne cofa
rygiel i zatrzask.

Szyldy os³onowe: nr kat. 18256 - z obu stron rozety.
 W zestawie komplet �rub do monta¿u.

Szyldy os³onowe: nr kat. 18256 - z obu stron rozety.
W zestawie komplet �rub do monta¿u.

Podwójny cylinder Podwójny cylinder - Pojedyncza klamka

Szyldy os³onowe: nr kat. 18256 - z obu stron rozety.
 W zestawie komplet �rub do monta¿u.
Szyld ewakuacyjny: nr kat. 8560- pokrêt³o umieszczone w
zaplombowanej plastikowej puszce.

1520/4 1520/28

Szyldy os³onowe: nr kat. 2256 - od wewn¹trz rozeta
cylindra, od zewn¹trz - za�lepka
Szyld ewakuacyjny: nr kat. 8560- pokrêt³o umieszczone w
zaplombowanej plastikowej puszce.

Szyldy os³onowe: nr kat. 2256 - od wewn¹trz rozeta
cylindra, od zewn¹trz - za�lepka
Szyld ewakuacyjny: nr kat. 8560- pokrêt³o umieszczone
w zaplombowanej plastikowej puszce.

1520/14 1520/29

Szyldy os³onowe: nr kat. 2356 - os³ona zewnêtrzna
cylindra z za�lepk¹ od strony wewnêtrznej.
Szyld ewakuacyjny:  klamka umieszczona w plastikowej
os³onie.

Szyldy os³onowe: nr kat. 2356 -zestaw zewnêtrznej
os³ony cylindra, wewnêtrznego wska�nika, �rub do
cylindra i do os³on.
Szyld ewakuacyjny: klamka umieszczona w plastikowej
os³onie.

1520/15 1520/30

Szyldy os³onowe: nr kat.18256 - z obu stron rozety.
 W zestawie komplet �rub do monta¿u .
Szyld ewakuacyjny: nr kat. 8560- pokrêt³o umieszczone
w zaplombowanej plastikowej puszce.
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Szyldy os³onowe: nr kat. 2356 - od zewn¹trz rozeta, od
wewn¹trz za�lepka.
W zestawie komplet �rub do monta¿u.

Assa 504

Assa 504, 506 and 509

Zastosowanie
Zamki Assa 504,506,509 s¹ przeznaczone do
stosowania w drzwiach wewnêtrznych i
zewnêtrznych.
Zamkniêcie drzwi powoduje automatyczne
zamkniêcie zamka, z mo¿liwo�ci¹ otwarcia od strony
wewnêtrznej poprzez naci�niêcie klamki.
Szczególnie zalecane do stosowania w hotelach,
salach konferencyjnych, serwerowniach.

Blacha o�cie¿nicowa

W³a�ciwo�ci

� Kaseta zamka wyposa¿ona w dzielone gniazdo
klamki.

� Klamka od strony wewnêtrznej cofa obydwa
zatrzaski.

� Wymiary kasety 50 i 70 mm.

� Prze³¹cznik umieszczony w blasze czo³owej
umo¿liwia zablokowanie falki górnej zamka.

� Szyldy, cylinder i klamki skrêcane przez kasetê
zamka.

� Klucz mo¿e byæ wyjêty tylko w pozycji zamkniêtej.

� Wzmocniona konstrukcja wewnêtrzna zamka
pozwala na stosowanie go w ciê¿kich drzwiach
nara¿onych na ci¹g³¹ i intensywn¹ eksploatacjê.

� Zamek ma dwie ró¿ne funkcje po dwóch stronach
drzwi.

od zewn¹trz

Górny zatrzask
automatycznie
zamyka zamek.
Klucz cofa oba
zatrzaski, klamka
cofa dolny
zatrzask.

od wewn¹trz

Klamka cofa oba
zatrzaski.

Funkcje - wyj�cie ewakuacyjne

Uwaga: blachy zamawiane oddzielnie.
Wiêcej informacji na stronie 35.

Zamki zatrzaskowe klamkowe
Wyj�cie ewakuacyjne

2800
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Uwaga
W przypadku zamka 504 nie
ma mo¿liwo�ci zmiany
kierunku z lewego na prawy i
odwrotnie.
Ze wzglêdu na dzielone
gniazdo i odmienne funkcje
wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹,
przy dobieraniu zamka
nale¿y okre�liæ czy drzwi s¹
lewe czy prawe, oraz czy
otwieraj¹ siê do �rodka czy
na zewn¹trz.

Kwadrat (szpindel klamki)
Do zamka 504 stosowany jest specjalny dzielony
kwadrat (szpindel).
W przypadku szyldów ewakuacyjnych z kwadratami
(szpindlami) zamontowanymi na sta³e, nale¿y je
przyci¹æ na odpowiedni¹ d³ugo�æ.

Assa 506

Zamek zatrzaskowy
klamkowy "nocny"

W³a�ciwo�ci:
Posiada funkcjê blokady
górnego zatrzasku za pomoc¹
kluczyka bocznego.
Wci�niêcie górnej falki  i
przekrêcenie kluczyka
spowoduje jej zablokowanie.

Assa 509

Zamek zatrzaskowy klamkowy
"nocny"

W³a�ciwo�ci:
Posiada funkcjê blokady górnego
zatrzasku za pomoc¹ kluczyka
bocznego.

Szyldy os³onowe: nr kat. 2356 - rozeta od zewn¹trz, od
wewn¹trz za�lepka.
W zestawie komplet �rub do monta¿u.

Funkcje - wyj�cie ewakuacyjne

od zewn¹trz

Górny zatrzask
zamyka siê
automatycznie.
Klucz cofa falkê
górn¹ i doln¹,
klamka cofa falkê
doln¹.

od wewn¹trz

Klamka cofa obie
falki.

Szyldy os³onowe: nr kat. 18256 - rozety z obu stron.
W zestawie komplet �rub do monta¿u.

Funkcje - wyj�cie ewakuacyjne
od zewn¹trz

Górny zatrzask
zamyka siê
automatycznie.
Klucz cofa falkê
górn¹ i doln¹,
klamka cofa falkê
doln¹.

od wewn¹trz

Klamka cofa obie
falki.

D³ugo�æ
szpindla

dla drzwi            53 mm   805074
grubszych            63 mm   805077

dla standardowych  43 mm    805073
klamek
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Szyldy os³onowe: nr kat. 256 - od zewn¹trz rozeta, od
wewn¹trz pokrêt³o.
W zestawie komplet �rub do monta¿u.

Cylinder pojedynczy i pokrêt³o

Assa 566

Zastosowanie
Zamek przeznaczony do drzwi wewnêtrznych,
zewnêtrznych jak równie¿ do drzwi wahad³owych i
uchylnych .

Blachy o�cie¿nicowe

W³a�ciwo�ci

� Trójdzielny rygiel zamyka siê po obróceniu klucza o
90 stopni.

� Klucz mo¿e byæ wyjêty zarówno w pozycji otwartej
jak i zamkniêtej.

� Wzmocniona konstrukcja zamka pozwala na
stosowanie go w drzwiach ciê¿kich nara¿onych na
ci¹g³¹ i intensywn¹ eksploatacjê.

� Wymiary kasety 50 i 70 mm.

� Szyldy, cylinder i klamki skrêcane s¹ poprzez
kasetê zamka.

od zewn¹trz

Klucz cofa rygiel i
rolkê.

od wewn¹trz

Pokrêt³o cofa
rygiel i rolkê.

Funkcje

Uwaga - blachy
zamawiane oddzielnie.
Wiêcej informacji na
stronie 35.

Szyldy os³onowe: nr kat. 18256 - rozety z obu stron.
W zestawie komplet �rub do monta¿u.

Double cylinders
od zewn¹trz

Klucz cofa rygiel i
rolkê.

od wewn¹trz

Pokrêt³o cofa
rygiel i rolkê.

Zamek ryglowo - rolkowy

2866
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Assa 1498

Blacha o�cie¿nicowa

Uwaga - blacha zamawiana
oddzielnie.
Wiêcej informacji na stronie 35.

drzwi przej�ciowe
od zewn¹trz

Klamka cofa
zatrzask.

od wewn¹trz

Klamka cofa
zatrzask.

Zastosowanie
Zamek przeznaczony do drzwi wewnêtrznych, wszêdzie
tam, gdzie nie ma konieczno�ci zamykania drzwi na
klucz - np. ci¹gi komunikacyjne, drzwi przej�ciowe.

W³a�ciwo�ci

� Wymiary kasety 50 i 70 mm.

� Nie ma mo¿liwo�ci zamontowania cylindra.

� Klamki skrêcane poprzez kasetê zamka.

Funkcje

Zamek klamkowy

2800
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Wykoñczenia
Wykoñczenia blach czo³owych zamków  ASSA s¹
bardzo trwa³e i odporne na �cieranie i urazy
mechaniczne.
Przy doborze rodzaju wykoñczenia nale¿y wzi¹æ pod
uwagê otoczenie (�rodowisko)
w jakim zamki bêd¹ funkcjonowa³y.

054 - stop
cynkowy
chromowany
czarny

Metoda ta
dostarcza
materia³ o
wysokiej
odporno�ci na
korozjê oraz
zanieczyszczenie
�rodowiska. Stop
ma kolor br¹zowy
lub czarny, mo¿e
byæ wiêc
stosowany do
ciemnych drzwi.

062 - stop
cynkowy ¿ó³ty
chromowany

Metoda ta daje
materia³ o
wysokiej
odporno�ci na
korozjê i
zanieczyszczenie
�rodowiska.
Kolor zbli¿ony do
mosi¹dzu.

057 - stal ocynk

Wykoñczenie
cechuje du¿a
odporno�æ na
korozjê i
zanieczyszczenie
�rodowiska.

031 - stal
nierdzewna

Blacha czo³owa
zamka wykonana
ze stali
nierdzewnej z
satynowym
wykoñczeniem.
Przeznaczona do
stosowania w
miejscach o du¿ej
wilgotno�ci,
bardzo wysokim
stopniu
zanieczyszczenia
�rodowiska oraz
w miejscach gdzie
wymagane jest
zachowanie
szczególnych
warunków
sanitarnych -
szpitale, produkcja
¿ywno�ci itp.

013 - chrom
matowy

Chrom matowy
daje estetyczne i
dekoracyjne
wykoñczenie.
Wykoñczenie
odporne na
korozjê i
zewnêtrzne
warunki
atmosferyczne.

020- mosi¹dz
polerowany

Pow³oka jest
dodatkowo
pokrywana
lakierem ED
(dodatkowe
zabezpieczenie
przed
uszkodzeniem
powierzchni
w³a�ciwej) Bardzo
du¿a odporno�æ na
korozjê i
niekorzystne
czynniki
atmosferyczne.
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Akcesoria
Assa 2896 puszka na kasetê zamka  z
backsetem 50mm

Stosowana, gdy grubo�æ
drzwi nie pozwala na
instalacjê zamka - np. drzwi
stalowe na statkach, furtki,
bardzo cienkie drzwi
drewniane.
Puszka wykonana jest ze
stali o jasnym cynkowym
wykoñczeniu.
Montowana za pomoc¹ �rub
lub nitów, mo¿e byæ tak¿e
przyspawana.

Assa 1805 os³ona
przeciwnawierceniowa

Wykonana z utwardzanej stali,
pasuje do wszystkich zamków z
kaset¹ 50 mm.
Zastosowanie os³ony wymaga
wykonania kieszeni o
szeroko�ci  22 mm.

Assa "ANSI" os³ona przeciwogniowa Blachy czo³owe

Blacha czo³owa z
prostok¹tnymi rogami
u³atwia przygotowanie
drzwi do instalacji
zamka.

Jest to specjalna os³ona montowana razem z kaset¹
zamka. Zastosowanie os³ony ANSI daje
trzygodzinn¹ odporno�æ ogniow¹.
Wystêpuje w wersji z kaset¹ 50 i 70 mm.
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ASSA 1887  wzmocniona
blacha o�cie¿nicowa

Blachy o�cie¿nicowe seria 1887
Assa 1887  to blachy o podwy¿szonej odporno�ci na
w³amanie.
Montowane s¹ przy pomocy 4 �rub, z których dwie
wkrêcane s¹ pod k¹tem 45 stopni. Przeznaczone do
drzwi bezprzylgowych.
Stosowane ze wszystkimi modu³owymi zamkami
Assa.

Numer A B C
1887-1 12,5 20,5 40
1887-2 15,5 23,5 40
1887-3 19 27 43,5
1887-4 20,5 28,5 45
1887-5 4,5 29,5 29,5
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ASSA 2800 blachy standardowe
Blacha o�cie¿nicowa 2800

Blacha wykonana ze
stali nierdzewnej,
posiada w³a�ciwo�ci
wyt³umiaj¹ce drgania
przeznaczona do
drzwi bezprzylgowych
oraz do wszystkich
modu³owych zamków
Assa z wyj¹tkiem
zamków hakowych.

Blacha o�cie¿nicowa 2801

Blacha z zamkniêtym
profilem, funkcje
identyczne jak
blacha 2800.

Blacha o�cie¿nicowa 2866-1

Blacha stalowa
umo¿liwiaj¹ca p³ynne
zamykanie drzwi
przeznaczona do
wszystkich
modu³owych zamków
Assa z wyj¹tkiem
zamków hakowych.

Blacha o�cie¿nicowa 2866-22

Blacha przeznaczona
do zamka rolkowego
Assa 566
montowanego w
drzwiach
wahad³owych.

87

22

Numer A B
2800-10 35 12
2800-11 40 18
2800-12 48 27
2800-13 38 13

Numer A B L
2866-1 33 11 127
2866-2 44 4,5 127
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Charakterystyka mikroprze³¹czników

Model Zastosowanie

Alarm by-pass

Obwód alarmowy

i Alarm by-pass

Obwód alarmowy

Czujnik

Czujnik

Czujnik

Czujnik

Alarm by-pass i
obwód alarmowy

Funkcje

Sygnalizuje pozycje rygla wewn¹trz kasety. Zamek otwarty

Dwa mikroprze³¹czniki.
Jeden sygnalizuje pozycjê wewnêtrzn¹ rygla (zamek otwarty).
Drugi sygnalizuje pozycjê wewnêtrzn¹ rygla (zamek zamkniêty).

Sygnalizuje pozycjê wewnêtrzn¹ rygla.
Zamek zamkniêty.

Sygnalizuje u¿ycie klucza lub pokrêt³a.

Sygnalizuje u¿ycia wyj�cia ewakuacyjnego.

Kontrola otwarcia drzwi.

Sygnalizuje u¿ycie klucza do otwarcia zatrzasku.

Dwa mikroprze³¹czniki.
Jeden sygnalizuje pozycjê wewnêtrzn¹ rygla (zamek otwarty).
Drugi sygnalizuje blokadê pokrêt³a.

Lockcase

8765, 9788,
7787, 9787

8765, 9788,
7787, 9787

8765, 9788,
7787, 9787,
565, 566

560, 562, 1560,
5584, 5585,
6580, 6585

8560, 8561,
8562, 8564

8560, 8561,
8562, 8564

560, 562, 1560,
5584, 5585,
6585, 8561, 8562

2000

Parametry elektryczne:        max napiêcie 30VDC,
       max natê¿enie pr¹du 100mA

Zakres temperatur:         -40° do +85°C
Wilgotno�æ:       35-98%
Wytrzyma³o�æ mechaniczna: min 1,000,000 cykli

Zgodno�æ z norm¹: IEC IP67
Przewód elektryczny: d³ugo�æ 200 mm 3 x 0,5 mm2

Wyj�cia elektryczne:    C/NO/NC

M1

M3

M5

M6

M7

M8

M9

M13
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Wymiary
Zamek ryglowy klamkowy Zamek ryglowy bezklamkowy

Zamek klamkowy Zamek zatrzaskowy

Zamek hakowy

565, 5565 2000 2588, 9788

1498 5584, 5585,
6585, 8560,
8561, 8562

560, 504,
562, 509,
1560

7787,
587

9787,
2587



Otworowanie drzwi
Backset 50 mm

Otwór do �rub mocuj¹cych klamki - 42mm

Backset 70 mm
Otwór do �rub mocuj¹cych klamki - 42mm

38

Backset 50 mm
Tylko dla zamka 2000
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8

8

Strona

M1, M3,
M5

M1, M3,
M5

M5

M1, M3,
M5

M1, M3,
M5

M7, M8

M7, M8

M7, M8

M7, M8

M13

M5

587 × × 85 50 × × × ×

7787 × × 360 50 × × × ×

2587 × 85 50 × × ×

9787 × 360 50 × × ×

565 × × 90 50 / 70 × × × × × ×

8765 × × 360 50 / 70 × × × × ×

2000 × × 360 50 × × × ×

2588 × 90 50 × × × × ×

9788 × 360 50 / 70 × × × × ×

560 × × 50 / 70 × × × ×

562 × × 50 / 70 × × × ×

1560 × × 50 / 70 × × × ×

5584 × × 50 / 70 × × × ×

5585 × × 50 / 70 × × × ×

6585 × × 50 / 70 × × × × ×

8560 × × 50 / 70 × × × × ×

8564 × × 50 / 70 × × × ×

8561 × × 50 / 70 × × × × × ×

8562 × × 50 / 70 × × × × ×

1520 × × × 90 50 / 70 × × × × × × × ×

504 × × 50 / 70 × × × × × ×

506 × × 50 / 70 × × × × × ×

509 × × 50 / 70 × × × × × ×

566 × × 90 50 / 70 × ×

1498 × 50/70 × × × ×

565MP × × × 90 50 / 70 ×

8765MP × × × 360 50 ×

2000MP × × × 360 50 ×

M6, M9

M6, M9

M6, M9

M6, M9

M6, M9

M6, M9
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Zestawienie zamków



An ASSA ABLOY Group company

Assa AB nale¿y do miêdzynarodowego koncernu ASSA ABLOY AB - najwiêkszego na �wiecie producenta zabezpieczeñ
mechanicznych, elektromechanicznych oraz systemów kontroli dostêpu.

Dowodem najwy¿szej jako�ci oferowanych produktów jest ich zastosowanie w najbardziej znanych i wymagaj¹cych
doskona³ej ochrony budynkach na ca³ym �wiecie.

ASSA ABLOY Poland Sp. z o.o., 05-092 £omianki, ul.Warszawska 76 - Tel.+48 (0) 22 751-53-54/55, Fax +48 (0) 22 751-53-56,  www.assaabloy.pl


