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ASSA ABLOY  Code Handle
 Slimme deurkruk met pincode



ASSA ABLOY Code Handle voor deuren
De ASSA ABLOY Code Handle biedt een eenvoudige toe-
gangscontroleoplossing voor individuele binnendeuren door 
toepassing van een pincodesysteem in de deurgrendel. Het 
assortiment voor deuren bestaat uit een Code Handle op 
langschild en op rozet.

Toepassing
De Code Handle is een slim elektromechanisch deurbeslag, 
dat zonder bekabeling, op nagenoeg elk bestaand slot wordt 
aangebracht. De kruk is voorzien van vijf toetsen. Eén toets 
om de deur te vergrendelen en vier toetsen om een gebrui-
kerscode mee in te voeren. Door het ingeven van de juiste 
code wordt de krukbediening aan het slot gekoppeld. De 
gebruiker kan de deur daardoor met één krukbeweging ope-
nen. De Code Handle is de ideale vorm van toegangscontrole 
voor bijvoorbeeld specifieke ruimtes in een kantoor of zorg- 
instelling, een magazijn in een winkel of een praktijkruimte in 
een woning. De Code Handle op langschild is door zijn afme-
tingen zeer geschikt als renovatiebeslag. De maatvoering is 
gelijk aan de maatvoering van het LIPS RVS 8000-serie beslag.

Eigenschappen Code Handle langschild:

- Toegangscontrole per individuele binnendeur
- Zeer geschikt als renovatiebeslag
- Maatvoering identiek aan de LIPS RVS 8000-serie beslag
- Eenvoudige en comfortabele bediening zonder sleutel
- Keuze tussen handmatige of automatische afsluiting
- Openen door middel van individuele gebruikerscode
- Eén mastercode en maximaal negen gebruikerscodes
- Vluchtveilig: deurkruk aan binnenzijde altijd  bedienbaar
- Combinatie mogelijk met zowel loopslot als
  dag-en nachtslot
- Optie: met sleutel vergrendelen op dag- én nachtschoot
-  Lage batterij-indicatie bij bediening. Zodra de indica-

tie knippert, zijn nog 500 bedieningen mogelijk.  
-  Gevoed door twee 3-Volts Lithium batterijen, CR2,
   geschikt voor ongeveer 100.000 handelingen
-  Zeer eenvoudige montage en batterijwissel

Type: 8832

Type: 8842Standaard europrofielcilinder

Overzicht uitvoeringen

Artikelnaam
8830 8RK1
8830 8LK1
8832 8RK1
8832 8LK1
8834 8RK1
8834 8LK1
8840 8RK1
8840 8LK1
8842 8RK1
8842 8LK1
8844 8RK1
8844 8LK1

EAN Code 
7332404169797
7332404169803
7332404169834
7332404169841
7332404170267
7332404170274
7332404169896
7332404169902
7332404169933
7332404169940
7332404170243
7332404170250

Bestelnummer
10035837
10035838
10035839
10035840
10036122
10036123
10035841
10035842
10035843
10035844
10036124
10036125

Productomschrijving langschild
DR. 1/4, geen cilindersparing
DR. 2/3, geen cilindersparing
DR. 1/4, PC-72
DR. 2/3, PC-72
DR. 1/4, PC-55
DR. 2/3, PC-55
DR. 1/4, geen cilindersparing
DR. 2/3, geen cilindersparing
DR. 1/4, PC-72
DR. 2/3, PC-72
DR. 1/4, PC-55, 
DR. 2/3, PC-55

Met elektronisch
codetableau

Zonder  
elektronisch 
codetableau



ASSA ABLOY Code Handle voor deuren
Functionaliteit
De ASSA ABLOY Code Handle op rozet heeft dezelfde eigen-
schappen als de Code Handle op langschild. De kruk aan de 
binnenzijde van de deur is altijd vrij te bedienen, met het oog 
op de vluchtveiligheid. 

De beheerder van de deur of deuren, waarop de Code Handle 
is toegepast, krijgt de beschikking over een 6-cijferige mas-
tercode en kan daarmee de gebruikerscodes programmeren 
(maximaal 9 per deur) en telkens wanneer nodig codes 
toevoegen of wissen. Met behulp van de mastercode kan 
ook, per deur, de mogelijkheid van automatische vergrende-
ling worden geprogrammeerd. Wanneer een gebruiker zijn of 
haar code vijf maal verkeerd intoetst, wordt de Code Handle 
voor drie minuten buiten werking gesteld. 

De Code Handle werkt op een batterijset, goed voor 100.000 
bedieningen. Wanneer de batterijen aan vervanging toe zijn, 
geeft de Code Handle een optisch signaal.

Eigenschappen Code Handle rozet:

- Toegangscontrole per individuele binnendeur
- Eenvoudige en comfortabele bediening zonder sleutel
- Keuze tussen handmatige of automatische afsluiting
- Openen door middel van individuele gebruikerscode
- Eén mastercode en maximaal negen gebruikerscodes
- Vluchtveilig: deurkruk aan de binnenzijde is altijd
  bedienbaar
- Combinatie mogelijk met zowel loopslot als dag- 
  en nachtslot
- Optie: met sleutel vergrendelen op dag- én 

nachtschoot
-  Lage batterij-indicatie bij bediening. Zodra de indi- 

catie knippert, zijn nog 500 bedieningen mogelijk.  
-  Gevoed door twee 3-Volts Lithium batterijen, CR2,
   geschikt voor ongeveer 100.000 handelingen
-  Zeer eenvoudige montage en batterijwissel

Overzicht uitvoeringen

Artikelnaam
7901-8RS-1/4
7901-8RS-2/3

8802 8RE 1
8802 8LE 1

2F460049

2F460029

7901-8820

EAN Code
8714002038924
8714002333944

7332404170113
7332404170120

3159150853640

3159150826279

8714002686866

Bestelnummer 
10025468
10025469

10035845
10035846

10035847

10036306

10030961

Afstandsring: 7901-8820 Type: 8802

Type: 7901

Productomschrijving rozet
Met elektronisch
codetableau

Zonder 
elektronisch
codetableau

Accessoires

DR. 1/4, 8mm krukstift
DR. 2/3, 8mm krukstift

DR. 1/4, 8mm krukstift
DR. 2/3, 8mm krukstift 

Cilinderrozet, blind, design in 
lijn code deurkruk
Cilinderrozet, PC sp. 17mm, 
design in lijn code deurkruk.
Afstandsring voor code 
deurkruk 7901 en 8802



ASSA ABLOY Code Handle voor ramen 
Het ASSA ABLOY Code Handle assortiment biedt ook een 
(kind)veilige oplossing voor ramen. Een innovatieve raam-
grendel voorzien van codetableau combineert gebruiksge-
mak met een hoge mate van inbraakwerendheid (SKG* ®).  
 
Het slot wordt geopend wanneer de juiste 6-cijferige code 
wordt ingegeven. Deze code is eenvoudig te veranderen 
en makkelijk te onthouden, omdat het tableau slechts uit 
vier cijfers bestaat. Door ‘het rode hangslot’ in te toetsen, 
wordt de Code Handle weer vergrendeld en gaat er een rood 
lampje branden. De twee batterijen hebben samen voldoen-
de capaciteit om 100.000 keer de Code Handle te ver- en 
ontgrendelen. De Code Handle is leverbaar in een links- 
en rechtsdraaiende uitvoering en eenvoudig te monteren.

Overzicht uitvoeringen

Artikelnaam
5901-7KS-1/4
5901-7KS-2/3
5901-8KS-1/4
5901-8KS-2/3

5901-7LS-1/4
5901-7LS-2/3 
5901-8LS-1/4
5901-8LS-2/3

EAN Code
8714002502555
8714002837718
8714002850168
8714002280026

8714002035503
8714002114314
8714002990475
8714002265627

Bestelnummer 
10025464
10025465
10025460
10025461 

10025466
10025467
10025462
10025463

Eigenschappen Code Handle ramen:

- (Kind)veilige oplossing voor raamvergrendeling
-  Vergrendeling middels 6-cijferige code op het tableau
-  Groene en rode led voor indicatie bij afsluiten of
  ontgrendelen  
-  4096 verschillende codemogelijkheden
-  Fabriekscode kan eenvoudig worden vervangen door 

een persoonlijke code
-  Vergrendeling en code blijven actief, ook bij batterij-
   wissel of spanningsuitval
-  Lage batterij-indicatie bij bediening. Zodra de indica-

tie knippert, zijn nog 500 bedieningen mogelijk.  
-  Gevoed door twee 3-Volts Lithium batterijen, CR2,
   geschikt voor ongeveer 100.000 handelingen
-  Eenvoudige montage en batterijwissel
-  Leverbaar met 7 of 8 mm krukstift, lengte 53 mm, in 

te korten
-  In linkse en rechtse variant
-  SKG * ®

Type: 5901-lang model (LS)

Type: 5901-kort model (KS)

Productomschrijving
DR. 1/4, satijn chroom, 7mm krukstift
DR. 2/3, satijn chroom, 7mm krukstift
DR. 1/4, satijn chroom, 8mm krukstift
DR. 2/3, satijn chroom, 8mm krukstift 

DR. 1/4, satijn chroom, 7mm krukstift
DR. 2/3, satijn chroom, 7mm krukstift
DR. 1/4, satijn chroom, 8mm krukstift
DR. 2/3, satijn chroom, 8mm krukstift

Kort model
met elektronisch
codetableau

Lang model
met elektronisch
codetableau



Welkom bij ASSA ABLOY. Wij creëren vrijheid. De vrijheid die het geeft wanneer u zeker weet dat een huis of gebouw 
optimaal is afgeschermd. De vrijheid van veiligheid, om ruimten zorgeloos te kunnen betreden én te verlaten. De 
vrijheid van flexibiliteit, om oplossingen te kiezen die het beste bij u passen. Als  wereldmarktleider in ‘door opening 
solutions’ ontsluit ASSA ABLOY voor u dan ook alle mogelijkheden voor vergrendeling en ontgrendeling.  
 
Binnen ASSA ABLOY Nederland bundelen zich meerdere vertrouwde spelers, in combinatie met kwaliteitsmerken 
die zich al ruimschoots hebben bewezen: LIPS, Nemef, ABLOY, ASSA ABLOY, effeff, IKON en Yale. Samen bieden zij een 
assortiment dat ongekend veel keuzevrijheid biedt. Van mechanische of elektromechanische sloten en cilinders tot 
complete systemen voor vluchtwegtechniek en toegangscontrole.

Gecontroleerde zijdeDraairichting 1
RH

3
LH

4
RH

2
LH

De ASSA ABLOY Code Handle bevindt zich aan de buitenzijde 
van de deur. De kruk aan de binnenzijde van de deur is altijd 
vrij te bedienen. Een belangrijke zekerheid: dit voorkomt on-
gewenste opsluiting en garandeert de vluchtveiligheid vanuit 
de ruimte naar buiten. 

Mede hierdoor is het belangrijk om de Code Handle in 
de juiste draairichting te bestellen. Hiernaast vindt u een 
schema voor het definiëren van de draairichting.

Vluchtveiligheid deuren



ASSA ABLOY is the 
global leader in door 
opening solutions, 
dedicated to satisfying 
end-user needs for 
security, safety and 
convenience.

ASSA ABLOY Nederland B.V.
Postbus 40, 4940 AA
Meerval 3-5
4941 SK Raamsdonksveer

Tel. +31 (0)88 639 46 00
Fax +31 (0)88 639 46 75
info@assaabloy.nl
www.assaabloy.nl


