
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

Användningsområde
Säkerhetsslutbleck för
• Ytterdörrar
• Dörrar i skalskydd

Egenskaper
• Uppfyller SS3522 utg 4 klass 3

Slutblecken är justerbara
• 1489-11 har plösmått mellan 12-18 mm
• 1489 -12 har plösmått mellan 17-23 mm

Finns i två stolpbredder
• Modell 1489-11 har 40 mm bred stolpe
• Modell 1489-12 har 45 mm bred stolpe

Finns i ytbehandling
• Glansförzinkat (057)
• Zink alloy blank (058)

Funktion
• I fasta steg om 1,5 mm är slutblecket justerbart
• Justeringen görs enkelt och lätt med slutblecket
 på plats i karmen
• Hjälper till att optimera tätning av dörren

Miljö
Produkten är utvecklad för att under sin livscykel ge minsta 
möjliga påverkan på miljön. Produkten återvinns som 
metallskrot.

ASSA säkerhetsslutbleck Connect
Connect 1489-11/1489-12
Låshus

Säkerhetsslutbleck  
Connect 1489-11/1489-12



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.
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ASSA säkerhetsslutbleck Connect
Connect 1489-11/1489-12
Låshus

Användarinstruktion och urtagsritning

Modell A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

1489-11 40,0
16,5

(12-18)
40,4 8,5 22,5

1489-12 45,0
21,5

(17-23)
45,4 13,5 27,5

Justering av slutbleck
1.  Använd en Torx mejsel T20 och lossa skruvarna C1 och  
 C2. Skruva 1 ½ varv.
2.  Nu är slutblecket redo för justering.  
 Använd en plattmejsel eller dylikt och flytta på kappan  
 märkt K till önskat läge. Se till så att kappan är rak.
3.  Dra åt skruvarna C1 och C2. Prova så att dörren stängs  
 ordentligt.

Monteringsanvisning
1. Lås ut regeln och markera var regel träffar karmen.
2.  Mät sedan in slutblecket efter urtagsritningen.

C1
K

C2 Mått i mm. Ritningen är inte skalenlig.


