Vanntett sikring
Hengelås som tåler det meste

Været er ingen hindring!

Låsen har unike kvaliteter
for å motstå de mest
ekstreme påkjenninger
over tid, – uten å la seg
påvirke. WP står for
Weather Proof.
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TrioVing Hengelås
WP er TrioVings nye
høyteknologi hengelås
utviklet med tanke på de
harde værforholdene i
norden.
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TrioVing Hengelås WP

Vanntett
Med tettende o-ringer ved bøylen, i låsen og
over nøkkelhullet er TrioVing hengelås WP rett
og slett helt vanntett. Det betyr at låsen kan stå
ute i regn og ruskevær, innvendig er den like tørr.
Låsen har også en god bestandighet mot rust, og
oppfyller de strengeste korrosjonskrav.

Godkjent
Låshuset er produsert i stål (WP 2) eller
herdet stål (WP 3) og bøylen er i boronstål –
materialer med ekstrem styrke og holdbarhet.
Hengelåsene er klassifisert og godkjent i
henhold til FG’s krav for motstand mot brytning
i klasse 2 og 3.

Støvtett
Det er ikke bare været som kan ødelegge
funksjonaliteten i en hengelås. Hvis en vanlig lås
daglig blir utsatt for partikler av støv, stein eller salt
vil den etter en tid slites ut. TrioVing hengelås WP
er beskyttet, også mot partikler og trives selv der
det er mye partikkelstøv i luften, som for eksempel
ved veitransport.

CLIQ og CLIQ Remote
TrioVing hengelås WP er perfekt for bruk sammen med TrioVings
elektromekaniske system, CLIQ eller CLIQ Remote. Med CLIQ
kombinerer du den kjente mekaniske TrioVing-sikkerheten med
en elektromekanisk, kryptert kode. CLIQ er unikt og kan brukes
overalt, også i hengelåser som står utsatt til.
Det er også mulig å få TrioVing hengelås WP til andre systemtyper
enn CLIQ. Det er ikke noen begrensning og låsen kan leveres til alle
TrioVings sylinderplattformer som dp, System 10, d12, standard
systemsylinder og standardsylinder.

Med CLIQ Remote Web Manager
kan man nå administrere et CLIQ
låssystem via Internett.
Og været er ingen hindring.

Beskyttende O-ringer

IP-57
IP-systemet angir kapslingsgraden til elektrisk utstyr,
det vil si utstyrets beskyttelse mot inntrenging av faste
gjenstander og vann (Kilde: Wikipedia).
TrioVing hengelåser WP oppfyller krav som tilsvarer IP57. Enkelt fortalt, betyr det at låsene tåler å senkes ned i
vann inntil 1 meter og at de er beskyttet mot støv.
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ASSA ABLOY is the global
leader in door opening
solutions, dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience.

