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Resistant escape solution
– en nattlåsning med utrymningsmöjlighet

RES är en låslösning som bygger på en kombination av 

elslutblecken STEP 60 Silent och STEP 18 Secure. Lösningen 

är anpassad för arbetsplatser med varierade arbetstider där 

personalen måste  kunna utrymma även efter att säkerheten 

höjts för natten.

Lösningen bygger på att STEP 60 Silent används som daglås och STEP 18 Secure 
som nattlås. Dagtid är daglåset aktivt och låses upp med en öppnaknapp eller 
en läsare, medan nattlåset är inaktivt. Nattetid höjs säkerheten och båda låsen 
aktiveras. Nattlåset kan då styras så att det låser upp:

   - vid engreppsöppning av det mekaniska utrymningslåset

   - vid utlöst brandlarm

   - via nödutrymningsknapp

På så sätt är det möjligt att både höja säkerheten för natten och samtidigt kunna 
utrymma lokalen vid en nödsituation. 
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När det måste fungera. 
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Ingående låsprodukter

Daglås

Elslutbleck rättvänd 
funktion

Dörrlås vid tryckesöppning Dörrlås vid draghandtag

STEP 60 Silent Assa 722-MG + 179-A Assa 732-MG + 179-B

Nattlås

Elslutbleck omvänd 
funktion

Dörrlås Klass enligt SS-EN1627

STEP 18 Secure Assa 411 -

STEP 18 Secure Assa 511 * RC3, RC4

* För mer information om dörrar och beslagning, se vår lösningsbroschyr för 
säkerhetsdörrar. 

Säkerheten höjs under kvällen och 
natten eller dygnet runt
Daglåset låses mellan passagerna under dagen och kan alltid öppnas via 
nödhandtaget. På kvällen och natten kompletteras dörren av ett omvänt 
regelelslutbleck. Dörren blir alltid öppningsbar från insidan, även om 
säkerheten höjs från utsidan. Detta innebär att personer som är kvar i 
lokalerna alltid kan utrymma vid behov.

Funktionsbeskrivning
Dagtid
• Dagtid är daglåset aktivt och nattlåset inaktivt.
• En öppnaknapp eller läsare används vid passage.

Nödöppning dagtid
• Nödöppning sker med nödhandtaget.

Nattetid
• Daglåset och nattlåset är aktivt.
• Nattlåset och daglåset öppnas via en öppnaknapp eller läsare.

Nödöppning nattetid
• Nödöppning sker med nödhandtaget.
• Nattlåset låses upp då mikrobrytaren i daglåset påverkas via 
   nödhandtaget. 
• Nattlåset låser igen när dörren stängs (val beroende på 
   återinrymningskrav). 

Option
• Öppning av nattlåset via ett centralt brandlarmsystem.
• Öppning av nattlåset via en nödöppningsknapp.

Att tänka på
• Larmförbikoppling via nödhandtag, internt larm.
• Larm vid strömbortfall då nattlåset låses via batteribackup.

Brandcellsgränser
•  Lösningen får användas tillsammans med godkända dörrar i högst 
   brandteknisk klass E/EI 60.

RES är en kombination mellan STEP 60 
Silent  som daglås och STEP 18 Secure 
som nattlås.

Connect 411

Connect 722 MG

Assa 179-A

STEP 18 Secure

STEP 60 Silent


